
1 

माननीय सभामखु महोदय, 

1= नेपाली जनताको वललदानीपूर्ण संघर्णको प्रलतफलस्वरुप स्थापपत यस 
गरिमामय कर्ाणली प्रदेश सभामा आलथणक वर्ण २०७८/७९ को कायणक्रम 
तथा बजेट प्रस्ततु गनण पाउँदा मलाई गौिवको अनभुलूत भएको छ ।  

2= सवणप्रथम नेपालको सावणभौलमकता, अखण्डता, संघीय लोकतान्त्रिक 
गर्तरि, समानपुालतक समावेन्त्शता, धमण लनिपेक्षता ि सामान्त्जक रयायका 
लालग भएका पवलभन्न ऐलतहालसक संघर्णहरुमा आफ्नो अमूल्य जीवन 
उत्सगण गनुणहनेु महान सपहदहरुको स्मिर् गदै उहाहँरूप्रलत हार्दणक 
श्रद्धाञ्जली व्यक्त गदणछु । साथै सो क्रममा घाइते, अपाङ्ग ि वेपत्ता 
भएका महान योद्धा तथा सपहद परिवािजनप्रलत उच्च सम्मान प्रकट 
गदणछु ।  

3= कोलभड-१९ को पवश्वव्यापी महामािीबाट सङ्क्क्रलमत भई मलुकुलभि ि 
वापहि मतृ्यवुिर् गिेका मतृकहरु प्रलत हार्दणक श्रद्धारजली तथा शोक 
सरतप्त परिवािजनमा गपहिो समवेदना व्यक्त गदणछु । साथै यस िोगबाट 
संक्रलमत सवैको शीघ्र स्वास््य लाभको कामना गदणछु ।  

4= कोिोना महामािीका कािर् उत्पन्न स्वास््य संकटको यस पवर्म घडीमा 
प्रत्येक नागरिकको जीवनिक्षालाई उच्च प्राथलमकता र्दँदै र्दगो पवकास 
लनमाणर् तथा आलथणक गलतपवलधलाई लनिरतिता र्दन कर्ाणली प्रदेश सिकाि 
कपटबद्ध छ। 

5= कोलभड-१९ लनयरिर्मा अग्रपन्त्ङ्क्तमा िहेि अहोिाि पक्रयाशील 
न्त्चपकत्सक लगायत सम्पूर्ण स्वास््यकमीलाई संकटको समयमा 
उहाहँरूको न्त्जम्मेवािीबोध एवं सेवाप्रलत हार्दणक आभाि प्रकट गदै अझै 
उच्च मनोवलका साथ कायणक्षेिमा खपटन पवनम्रताका साथ अनिुोध 
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गदणछु।त्यसिी नै आफ्नो न्त्जम्मेवािीमा लनिरति खपटइिहन ु भएका 
सिुक्षाकमी, एम्बलेुरस तथा सवािी चालक एवं सफाईकमीलाई हार्दणक 
धरयवाद ज्ञापन गदणछु। 

6= महामािी लनयरिर् तथा व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग ि समरवय 
गनुणहनेु माननीय सदस्यहरू, स्थानीय तहका जनप्रलतलनलध, िाजनीलतक दल, 

िाष्ट्रसेवक कमणचािी, लनजी क्षेि, नागरिक समाज, सञ्चाि जगत तथा 
आदिर्ीय जनसमदुायलाई धरयवाद व्यक्त गदै लनिरति सहयोगको लालग 
सबैसँग हार्दणक अनिुोध गदणछु।  

7= संघीय लोकतान्त्रिक गर्तरिलाई संस्थागत गिी त्यसको लाभ प्रत्येक 
नागरिकसम्म परु् याउने हाम्रो प्रमखु दापयत्व पूिा गनण समाजवाद उरमखु 
आलथणक-सामान्त्जक संिचनाको पवकास गदै अपेन्त्क्षत आलथणक वृपद्ध हालसल 
गने र्दशामा आगामी आलथणक वर्णको बजेट तथा कायणक्रम लन्त्क्षत िहेको 
छ। 

8= बजेट तजुणमा गदाण मैले नेपालको संपवधान, नेपाल सिकािको पररौँ 
योजना, कर्ाणली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्ीय योजना, र्दगो पवकास लक्ष्य, 

कर्ाणली प्रदेश सिकािको नीलत तथा कायणक्रम, पवलनयोजन पवधेयक, 

२०७८ को लसद्धारत उद्देश्य प्राथलमकता ि प्रमखु नीलतहरुमा माननीय 
सदस्यहरूबाट प्राप्त महत्वपूर्ण सझुाव एवं मागणदशणनलाई प्रमखु आधाि 
बनाएको छु। 

माननीय सभामखु महोदय  

अब म कर्ाणली प्रदेशको चाल ु आलथणक बर्ण २०७७/७८ को पवद्यमान 
अवस्थाका सम्बरधमा केही जानकािी प्रस्ततु गदणछु। 
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9= कोलभड १९ महामािीको संक्रमर् लनयरिर् गनण लाग ुगरिएको लनरे्धाज्ञा 
तथा स्वास््य सिुक्षा मापदण्डहरुका कािर् समग्र जनजीवन माि होइन 
पवकास लनमाणर्का गलतपवलधहरु समेत प्रभापवत भएका छन ् । पवदेश 
माि होइन देशलभि पलन िोजगािीमा िहेका मालनसहरुको िोजगािी 
गमेुको छ । कृपर् तथा उद्योगका क्षेिमा आलथणक गलतपवलधहरु करिव 
करिव बरद अवस्थामा िहेका छन ्। 

10= कर्ाणली प्रदेश मानव पवकास सूचकाङ्क, प्रलतव्यन्त्क्त आय, औसत आय,ु 

साक्षिता ि पूवाणधाि पवकासमा िापष्ट्रय औसतभरदा तल िहेको छ भने 
बहआुयालमक गरिबी, मात ृ मतृ्यदुि ि बाल मतृ्यदुि िापष्ट्रय औसतभरदा 
मालथ िहेको छ। कोलभड १९ महामािीका कािर् ती सूचकांकमा अझ 
जोन्त्खम बढ्ने सम्भावना देन्त्खएको छ । 

11= पवगत केही वर्णदेन्त्ख उच्च आलथणक बपृद्ध हालसल गरििहेको नेपालको 
चाल ु आलथणक वर्णको समग्र आलथणक वृपद्ध ४.०१ प्रलतशत माि हनेु 
पूवाणनमुान िहेको छ भने कर्ाणली प्रदेशको सोही अवलधको आलथणक 
वपृद्धदि ३.५ प्रलतशतले हनेु प्रक्षेपर् गरिएको छ। कोलभड-१९ को दोस्रो 
लहिबाट आलथणक पक्रयाकलाप पनुः प्रभापवत भएकोले अनमुालनत आलथणक 
वपृद्धदि हालसल गनण चनुौती थपपएको छ।  

12= चाल ु आलथणक वर्ण २०७७/७८ को समग्र मलुकुको आलथणक वपृद्धदि 
२.१ प्रलतशतले ऋर्ात्मक भएको अवस्थामा कर्ाणली प्रदेश सिकािको 
अथक प्रयासबाट ३.७७ आलथणक वपृद्धदि हालसल भएको छ । प्रदेश 
सिकािले कायाणरवयन गिेको आलथणक पनुरुत्थान सम्बरधी नीलत तथा 
कायणक्रमको सकािात्मक परिर्ामस्वरुप चाल ु आलथणक वर्णको आलथणक 
वपृद्धदि ३.५ प्रलतशत भरदा उच्च िहने प्रािन्त्म्भक अनमुान छ। 
मलुकुको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कर्ाणली प्रदेशको योगदान करिब 
४.३ प्रलतशतको हािाहािीमा िहेको छ। 
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13= चाल ुआलथणक वर्णमा कोलभड-१९ महामािीको कािर्ले पूजँीगत खचण ि 
िाजस्व संकलन दवैु प्रभापवत भएका छन ् । यस आलथणक वर्णको 
वजेटको तलुनामा संशोलधत पवलनयोजन ४६॰४० प्रलतशत अथाणत रु १५ 
अबण ९३ किोड ६७ लाख १९ हजाि हनेु अनमुान छ । संशोलधत 
पवलनयोजनमा चाल ुखचण ५१ प्रलतशत ि पूजँीगत खचण ४९ प्रलतशत िहने 
अनमुान  

छ । 

14= चाल ुआलथणक वर्णमा प्रदेशको आरतरिक िाजस्व संकलन वापर्णक लक्ष्य 
३० किोड ६ लाख ५३ हजाि िहेकोमा िाजस्व संकलनमा भएको 
पक्रयाशीलता ि प्रभावकारिताले लक्ष्यभरदा ६६.३ प्रलतशत बपृद्ध भई रु 
५० किोड पगु्ने संशोलधत अनमुान िहेको छ। 

15= समग्र आलथणक एवं सामान्त्जक सूचकांकमा पलन कर्ाणली प्रदेश सबैभरदा 
पलछ पिेको छ। नेपालको मानव पवकास सूचकाङ्क ०.५७४ िहेकोमा 
कर्ाणली प्रदेशमा यो ०.४२७ माि िहेको छ। मलुकुको औसत 
प्रलतव्यन्त्क्त आय ११९१ अमेरिकी डलि िहेको हालको अवस्थामा 
कर्ाणलीमा उक्त प्रलतव्यन्त्क्त आय ६०६ अमेरिकी डलि माि छ । 
िापष्ट्रय औसतका पहसावले मलुकुका १८.७ प्रलतशत जनता गरिवीको 
िेखामलुन िहेको अवस्थामा कर्ाणलीमा भने २८.९ प्रलतशत जनता लनिपेक्ष 
गरिवीको िेखामलुन िहेका छन।् यसैगिी बहआुयालमक गरिवी 
सूचकांकको िापष्ट्रय औसत २८.६ प्रलतशत भएकोमा कर्ाणली प्रदेशमा 
भने ५१.२ प्रलतशत िहेको छ । िापष्ट्रयस्तिको औसत आय ु७० वर्ण छ 
भने कर्ाणलीवासीको औसत आय ु६७ वर्ण माि छ। िापष्ट्रयस्तिमा ५ 
वर्ण मलुनका कुपोपर्त वालवाललका ४०.५ प्रलतशत छन ् भने कर्ाणली 
प्रदेशमा यो प्रलतशत ५३.६ िहेको छ। यसैगिी िापष्ट्रयस्तिमा साक्षिता 
प्रलतशत ८५ प्रलतशत िहेकोमा कर्ाणली प्रदेशमा ६६ प्रलतशत माि छ।  
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16= पवगत १५० वर्ण यता पवलभन्न कालखण्डमा देखा पिेका अरय महामािी 
ि पवत्तीय संकट भरदा कोलभड १९ महामािीले लसजणना गिेको आलथणक 
संकट अझ गम्भीि प्रकृलतको देन्त्खएको छ, जसका कािर् छोटो समयमै 
जनस्वास््य, जनजीवन ि अथणतरि लनकै प्रभापवत भएको छ । 

17= पवश्व महामािी कोलभड-१९ को लनयरिर्, िोकथाम, प्रलतकायण ि 
उपचािका लालग कर्ाणली प्रदेश सिकािले शरुुवातदेन्त्ख नै योजनाबद्ध 
रूपमा पक्रयाशील िही जनताको जीवन िक्षालाई पपहलो प्राथलमकतामा 
िाखेको छ।  

18= कोलभड-१९ िोकथाम, लनयरिर् तथा उपचाि व्यवस्थापनसँग सम्बन्त्रधत 
पवलभन्न पक्रयाकलापहरु सञ्चालन गरिएको, सबै न्त्जल्ला अस्पतालमा 
अन्त्ससजन लमलन प्लारट स्थापना तथा सञ्चालनका लालग बजेटको 
व्यवस्था गरिएको,  उच्च क्षमताको अन्त्ससजन प्लारट स्थापना गनण 
वीिेररनगि नगिपाललकासँग सहकायण गरिएको, प्रदेशको COVID-19 

Contingency Plan तयाि भएको, पवलभन्न पवकास साझेदाि संस्थाहरुबाट 
स्वास््य सामग्रीहरु प्राप्त भई सामान्त्जक पवकास मरिालय माफण त 
व्यवस्थापन भइिहेको छ । महामािीको कर्िन अवस्थामा सङ्कट 
व्यस्थापनका लालग नगद ि न्त्जरसी सहयोग गने सबैप्रलत हार्दणक आभाि 
प्रकट गदणछु । 

19= मलुकु ि प्रदेश बापहि िोजगािी गमुाएि हजािौं नागरिक घि पफताण 
भएका छन।् यसबाट खाद्य सङ्कट भोलगिहेको यस प्रदेशले हाल थप 
समस्या सामना गनुणपने ि बेिोजगािी थप बढ्ने देन्त्खरछ । ति प्रदेशलभि 
आवश्यक श्रमशन्त्क्तको उपलब्धता बढ्ने ि उनीहरुलाई पवकासको 
प्रपक्रयामा सपक्रय रुपमा सहभागी गिाई उत्पादनसँग जोड्न सपकएमा 
कृपर्, उद्यम तथा पयणटन क्षेिको उत्पादन ि उत्पादकत्व वपृद्ध गने 
अवसि समेत प्राप्त भएको छ।  
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20= न्त्शक्षा, स्वास््य, सामान्त्जक संिक्षर् ि रयून आय भएका जनताको 
जीवनस्ति सधुािका कायणक्रममा संघीयताको ममण अनरुूप स्थानीय 
तहसँग लनयलमत सहकायण गरिएको छ । 

 

 

माननीय सभामखु महोदय, 

21= अब म आलथणक वर्ण २०७८/७९ को बजेटका उद्देश्य प्रस्ततु गदणछु । 

क कोलभड-१९ लगायतका महामािीको िोकथाम, लनयरिर्, प्रलतकायण 
ि उपचाि क्षमता बढाउन समरवयात्मक ढंगले स्वास््य सेवा 
प्रर्ालीको सदुृढीकिर् एवं पवस्ताि माफण त नन्त्जकको स्वास््य 
संस्थाबाट सहज, लनशलु्क ि गरु्स्तिीय स्वास््य सेवा प्रदान गिी 
नागरिकको जीवन िक्षा गने। 

ख कृपर्, उद्योग, खलनज तथा वन लगायतका क्षेिको उत्पादन ि 
उत्पादकत्व वरृ्ि गिी खाद्य अलधकाि, खाद्य सम्प्रभतुा सपहतको 
खाद्य सिुक्षा तथा पोर्र् सलुनन्त्ित गने, साथै ती क्षिेबाट िोजगािी 
एवं स्विोजगाि सृजना गिी स्थानीय समदुायको आयआजणन वृपद्ध 
गने। 

ग िोजगािमूलक, व्यवहारिक एवं जीवनोपयोगी प्रापवलधक सीप तथा 
ताललम माफण त यवुा, मपहला तथा समाजमा पछालड पारिएका 
समदुाय एवं वगणको क्षमता पवकास गने। 

घ प्रदेश लभिको भौगोललक पवकटता ि क्षेिीय असमानतालाई 
समनु्त्चत रुपले सम्बोधन गदै र्दगो, भिपदो, सवणसलुभ ि गरु्स्तिीय 
भौलतक पूवाणधािको पवकास गने। 



7 

ङ अथणतरिका सवै क्षेिको समावेशी एवं समरयापयक पवकासबाट 
िोजगािीका अवसिहरु शृ्रजना गिी जीवनस्तिमा सधुाि गने ि 
आत्मलनभणि अथणतरिको पवकास गने । 

च वापर्णक कायणक्रम कायाणरवयनमा पािदशीता एवं प्रभावकारिता 
अलभवृपद्धका लालग सपक्रय जनसहभालगता, नपवन प्रपवलधको उच्चतम 
उपयोग, वापर्णक कायाणरवयन कायणयोजना लनमाणर्, भ्रष्टाचाि पवरुद्ध 
शरुय सहनशीलताको नीलत अवलम्वन ि प्रशासलनक क्षमता पवकास 
गिी सशुासन कायम गने । 

छ बजेट तथा कायणक्रमको प्रभावकािी कायाणरवयनका लालग तीनै 
तहका सिकािका लनकायहरुबीच उन्त्चत समरवय ि सहकायण  

गने । 

माननीय सभामखु महोदय, 

बजेटका उन्त्ल्लन्त्खत उद्देश्यहरू प्राप्त गनण मैले देहाय अनसुाि बजेटका क्षेिगत ि 
कायणक्रमगत प्राथलमकता लनधाणिर् गिेको छु: 

(क) कोलभड-१९ लगायतका महामािीबाट कर्ाणलीबासीलाई सिुन्त्क्षत 
िाख्न अत्यावश्यक और्लध, स्वास््य सामग्री एवं उपकिर्को 
उपलब्धता, पिीक्षर्को दायिा पवस्ताि ि उपचािको भिपदो 
व्यवस्था,  

(ख) अत्यावश्यक खाद्यान्नको भण्डािर्, खाद्य सिुक्षा ि भिपदो आपूलतण 
व्यवस्थापन, 

(ग) िोजगािमूलक पवकास ि उद्यमशीलताको माध्यमबाट आधािभतू 
आवश्यकताको परिपूलतण गदै जीवस्तिमा सधुाि, 

(घ) कृपर्, उद्योग, वन, पयणटन ि लनमाणर् लगायतका क्षेिको पनुरूत्थान 
गिी उत्पादन एवं उत्पादकत्व बपृद्ध, 
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(ङ) स्वास््य ि न्त्शक्षा क्षेिको दीघणकालीन पवकासका लालग भौलतक 
पूवाणधाि, दक्ष जनशन्त्क्त, नवीन प्रपवलध ि संस्थागत क्षमता पवकास,  

(च) सडक, ऊजाण, खानेपानी, लसँचाई लगायतका भौलतक पूवाणधािको र्दगो 
पवकास ि उपयोग,  

(छ) शासकीय सक्षमताको पवकास गिी सशुासन ि सदाचाि प्रवद्धणन ।  

माननीय सभामखु महोदय, 

22= नेपाल सिकािको पररौं योजना ि कर्ाणली प्रदेशको पाँचबरे् पवकासको 
मागणन्त्चि सपहत प्रथम पञ्चवर्ीय योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) 

कायाणरवयनमा िहेको छ । उक्त योजनाहरुले लनधाणिर् गिेका 
प्राथलमकतामा िहेि योजना अवलधमा हालसल गनण तोपकएका परिमार्ात्मक 
लक्ष्यहरु प्राप्त गिी समदृ्ध कर्ाणली, सखुािी कर्ाणलीवासीको दीघणकालीन 
सोचका साथ समावेशी, र्दगो ि उच्च आलथणक वपृद्ध हालसल गदै आलथणक, 
सामान्त्जक रुपारतिर्, समतामूलक समाज ि सामान्त्जक रयाय सलुनन्त्ित 
गनण समदृ्ध कर्ाणलीको आधािः स्वास््य, न्त्शक्षा, उत्पादन ि पवूाणधाि भन्ने 
मूल नािाका साथ आगामी आलथणक वर्ण २०७८/७९ को बजेट तजुणमा 
गरिएको छ । 

23= चाल ुआयोजनाको कायाणरवयन सलुनन्त्ितता गने, आधािभतू सेवा प्रवाहमा 
नेपाल सिकाि ि स्थानीय तहसँग समरवय ि सहकायण गिी सावणजलनक, 

लनजी, सहकािी ि सामदुापयक क्षेिसँगको साझेदािीमा पवकास प्रपक्रयालाई 
शीघ्र अन्त्घ बढाउने कायणक्रम तथा आयोजनामा मैले पवशेर् जोड र्दएको 
छु। 
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माननीय सभामखु महोदय, 

अब म आगामी आलथणक वर्णको बजेटका कायणक्रम तथा पवलनयोजन प्रस्ततु गनण 
चाहरछु: 

24= कोलभड-१९ महामािी िोकथाम, लनयरिर्, पिीक्षर् ि उपचाि कायणलाई 
सचुारू एवं सहज बनाउन नेपाल सिकाि, स्थानीय सिकाि तथा 
सामदुापयक संस्थाहरुसँग समेत समरवय एवं सहकायण गरिनेछ । यसका 
लालग अत्यावश्यक जनशन्त्क्त, सिुक्षा सामग्री, मेलसनिी औजाि, और्धी, 
प्रयोगशाला ि अन्त्ससजनको सहज आपूलतणलाई प्राथलमकतामा िान्त्खनेछ । 

25= सबै अस्पतालहरुमा सहज अन्त्ससजन आपूलतणको लालग प्रदेश िाजधानी 
सखेुतमा उच्च क्षमताको अन्त्ससजन प्लाण्ट लनमाणर् गरिनेछ । साथै, 
न्त्जल्ला अस्पतालहरुमा लमलन अन्त्ससजन प्लाण्ट स्थापना गिी सेवाप्रवाह 
गरिनेछ । 

26= कोलभड १९ सङ्क्क्रलमत व्यन्त्क्तहरुको पपहचान तथा समनु्त्चत उपचािको 
व्यवस्था लमलाउन पिीक्षर्को दायिा बढाइनेछ । तोपकएका 
अस्पतालहरुमा लनशलु्क उपचािको व्यवस्था गरिनेछ । कोलभड १९ 
सङ्क्क्रमर्बाट दखुद् मतृ्य ु भएका व्यन्त्क्तका आन्त्श्रत परिवािलाई िाहत 
स्वरुप लनन्त्ित िकम उपलब्ध गिाउन आवश्यक बजेट पवलनयोजन 
गिेको छु। 

27= स्थानीयस्तिमा कोलभड-१९ को सङ्क्क्रमर्बाट बच्न तथा स्वास््य 
मापदण्डको पालना सम्बरधी चेतना अलभवपृद्ध गने कायणमा स्वास््य 
स्वयंसेपवकाहरुलाई परिचालन गरिनेछ । मपहला स्वास््य स्वयंसेपवकाको 
प्रोत्साहनका लालग प्रदेश सिकािले र्दंदै आएको भत्तालाई लनिरतिता 
र्दएको छु ।  
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28= कोलभड १९ को पवश्वव्यापी महामािीको व्यवस्थापनका लालग अग्रपंन्त्क्तमा 
िहेका न्त्चपकत्सक एवं स्वास््यकमी, सवािीचालक एवं सफाईकमीलाई 
महामािीको प्रकोप अवलधभि शरुु तलबको १०० प्रलतशत मालसक 
प्रोत्साहन उपलब्ध गिाउन आवश्यक िकम पवलनयोजन गिेको छु ।  

29= कोलभड-१९ लनयरिर् ि िोकथामका लालग गरिने पिीक्षर्,  उपचाि ि 
प्रलतकायणका लालग रू. ५३ किोड ९८ लाख पवलनयोजन गिेको छु । 

30= अस्पतालहरूको सदुृढीकिर् अरतगणत प्रदेश अस्पताल, सखेुत ५०० 
शैय्या, न्त्जल्ला अस्पताल डोल्पा, मगु ुि हमु्ला ५० शैय्या तथा  न्त्जल्ला 
अस्पताल काललकोट, सल्यान, रुकुमपन्त्िम, जाजिकोट ि दैलेख १०० 
शैया अस्पताल सञ्चालनका लालग आवश्यक पूवाणधािको पवकास, स्वास््य 
उपकिर् तथा आवश्यक जनशन्त्क्त व्यवस्थापन गनणका लालग आवश्यक 
बजेट पवलनयोजन गिेको छु। 

31= न्त्जल्ला अस्पतालहरुमा कन्त्म्तमा एक भेन्त्रटलेटिसपहतको पाँच आईलसय ु
उपचाि कक्ष समेत पचास उपचाि शैय्याको व्यवस्था गनणका लालग 
आवश्यक बजेट पवलनयोजन गिेको छु ।  

32= अस्पातालमा भनाण भएका कोिोना संक्रलमतहरुको लालग लनशलु्क उपचाि 
ि पोपर्लो आहाि सम्बन्त्रधत अस्पतालहरुबाट उपलब्ध हनेु व्यवस्था 
लमलाएको छु । 

33= संघीय सिकािसँगको समरवयमा कोलभड १९ पवरुद्धको खोप खरिद गिी 
क्रमशः सम्पूर्ण कर्ाणलीबासीहरुलाई खोप लगाउन आवश्यक बजेटको 
व्यवस्था गिेको छु ।   
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34= प्रत्येक अस्पतालमा आधािभतू सपुवधासपहतको स्वास््य पिीक्षर् 
प्रयोगशाला सञ्चालन गनण आवश्यक उपकिर् ि पवशेर्ज्ञ जनशन्त्क्त 
व्यवस्थापनका लालग आवश्यक बजेट पवलनयोजन गिेको छु । 

35= प्रदेश अस्पताल सखेुतमा एमआिआई उपकिर् खरिद एवं प्रदेश 
अस्पताल लगायत अरय अस्पतालहरूको मेलडकल औजाि तथा अरय 
उपकिर् खरिदका लालग रु १३ किोड ९६ लाख  ब्यवस्था गिेको छु 
। 

36= प्रदेश िाजधानी सखेुतमा प्रदेश जनस्वास््य प्रयोगशालाको स्थापना गिी 
लनु्त्म्वनी प्रदेशको नेपालगञ्जमा िहेको स्वास््य आपूलतण शाखालाई 
स्थानारतिर् गरिनेछ । प्रदेश जनस्वास््य प्रयोगशाला स्थापना तथा 
सञ्चालनको लालग ३ किोड ३५ लाख बजेट ब्यवस्था गिेको छु। 

37= वीिेररनगिमा िहेको प्रदेश आयवेुद और्धालयलाई प्रदेश आयवेुद 
अस्पतालको रूपमा स्तिोन्नलत गरिनेछ । सखेुत बाहेकका अरय ९ वटा 
न्त्जल्लाहरूमा आयवेुद स्वास््य केररहरूको स्थापना गिी सञ्चालन 
गरिनेछ । यसको लालग आवश्यक बजेट पवलनयोजन गिेको छु । 

38= दगुणम स्थानका बालसरदाहरुलाई लन्त्क्षत गिी टेललमेलडलसन सेवा माफण त 
स्वास््य चेकजाँच तथा त्यस्ता स्थानहरुमा सम्बन्त्रधत स्थानीय तह ि 
सिोकािवाला संस्थाहरुसँगको समरवय एवं साझेदािीमा नागरिकको 
घिदैलोमा स्वास््य सेवा परु् याउन पवशेर्ज्ञ घमु्ती स्वास््य सेवा सञ्चालन 
गरिनेछ ।  

39= दगुणम स्थानबाट जपटल प्रसतुी अवस्था एवं आपतकालीन अवस्थाका 
पविामीहरुलाई न्त्शघ्र उपचािको लालग हवाई उद्धाि कायणक्रमलाई 
लनिरतिता र्दएको छु । 



12 

40= सिुन्त्क्षत सतु्केिी गिाई आमा ि बच्चाको जीवन िक्षा गनण स्थानीय 
तहसँगको साझेदािीमा आवश्यक स्थानमा बलथणङ्ग सेरटि लनमाणर् गिी 
सञ्चालन गनण आवश्यक बजेट पवलनयोजन गिेको छु । 

41= कर्ाणली प्रदेशका दईु प्रमखु नाका बबई ि कपिुकोटमा सेरसि उपकिर् 
सपहतको स्वास््य चेकजाँच ि उद्धाि सहायताका लालग आवश्यक 
व्यवस्था लमलाएको छु । 

42= रुकुम पन्त्िमको चौिजहािी नगिपाललकाको समरवयमा उक्त 
नगिपाललकाले सञ्चालन गदै आएको कोलभड ल्याब प्रदेश सिकािको 
मातहतमा ल्याई सञ्चालनमा ल्याइनेछ।  

43= सवै अस्पतालमा शव वाहन तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गिेका स्वास््य 
संस्थाहरुमा स्थानीय तहको साझेदािीमा एम्बलेुरस ि शववाहन 
व्यवस्थापनका लालग आवश्यक बजेट पवलनयोजन गिेको छु ।  

44= आयवेुद, प्राकृलतक न्त्चपकत्सा, होलमयोपेथी लगायत बैकन्त्ल्पक उपचाि 
पद्धलतको पवकास गरिनेछ। यसका लालग योग, ध्यान, मनोसामान्त्जक 
पिामशण कायणक्रम सञ्चालन गनण प्रोत्सापहत गरिनेछ । आयवेुद 
अस्पतालहरुको पूवाणधाि पवकास, उपकिर् तथा जनशन्त्क्त 
व्यवस्थापनका लालग आवश्यक बजेट पवलनयोजन गिेको छु ।  

45=  सबै नागरिकलाई गरु्स्तिीय स्वास््य सेवामा पहुँच पयुाणउन स्वास््य 
वीमा कायणक्रमलाई थप व्यवन्त्स्थत गरिनेछ । जेष्ठनागरिक लन्त्क्षत गिी 
प्रदेश प्रमखु दरत उपचाि सेवा तथा देश दशणन कायणक्रम सञ्चालनका 
लालग आवश्यक व्यवस्था लमलाएको छु । 
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46= समग्र स्वास््य प्रर्ालीको सदुृढीकिर् गिी गरु्स्तिीय स्वास््य सेवा 
सलुनन्त्ितताका लालग रु. २ अबण ६१ किोड िकम पवलनयोजन गिेको छु 
। 

47= बालबाललका तथा गभणवती एवं सतु्केिी आमाहरूको पोर्र् अवस्थामा 
सधुाि ल्याउन पोपर्लो आहाि पवतिर् कायणलाई संघीय सिकािको 
समरवयमा लनिरतिता र्दईनेछ । 

48= सडक दघुणटना तथा अरय घटनामा पिी घाइते भएका व्यन्त्क्तहरुलाई 
तत्काल उपचािको व्यवस्था गनण दैलेखको िाकम कर्ाणलीमा ट्रमा सेरटि 
स्थापनाका लालग पूवाणधाि लनमाणर् गनण आवश्यक बजेट पवलनयोजन  
गिेको छु । 

49= लनशलु्क ि अत्यावश्यक और्धीको सहज उपलब्धता सलुनन्त्ित गनण 
समयमै खरिद एवं ढुवानी गनण आवश्यक ब्यवस्था लमलाईनेछ । थप 
और्धी लगायतका अरय अत्यावश्यक सामग्री आपूलतणको लालग नेपाल 
सिकािसँग समरवय गरिनेछ । 

50= सिुन्त्क्षत माततृ्व, परिवाि लनयोजन, बाल िोग लनयरिर्, पोर्र्, िोग 
लनयरिर् ि उपचािात्मक सेवा सदुृढीकिर्मा पवशेर् ध्यान र्दईनेछ । 

51= स्वास््य सूचना प्रर्ाली सदुृढीकिर्को लालग आवश्यक ताललम, समीक्षा, 
सपुरिवेक्षर् ि अनगुमनमा पवशेर् जोड र्दईनेछ । 

52= अस्पतालहरुमा न्त्चपकत्सक, नलसणङ, स्वास््यकमी लगायतका अत्यावश्यक 
जनशन्त्क्त व्यवस्थापन गिी उनीहरुको उत्प्रेिर्ा ि क्षमता पवकासमा 
पवशेर् प्राथलमकता र्दईनेछ । 
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53= कर्ाणलीको स्वास््य क्षेिमा योगदान गनण चाहने उद्योग तथा व्यापारिक 
संघ संस्थाहरुलाई उनीहरुको सामान्त्जक उत्तिदापयत्व (CSR) 
अरतगणतको लगानीलाई आकर्णर् गनण आवश्यक समरवय गरिनेछ । 

54= अल्जाइमि, सयारसि, पापकण रसन, लसकलसेल एनेलमया, मटुु, मगृौला, 
रिकेट्स, अपटजम जस्ता दीघणिोगबाट पीलडत पविामीको उपचािमा 
सहयोग गनण आवश्यक िकम पवलनयोजन गिेको छु । 

55= नेपाल सिकाि ि स्थानीय तहसँगको समरवयमा कर्ाणली प्रदेशलाई पूर्ण 
साक्षि प्रदेश घोर्र्ा गरिनेछ । 

56= कर्ाणली प्रदेशका तीन स्थानः सखेुत, जमु्ला ि चौिजहािीमा प्रदेश 
सिकािको स्वालमत्वमा सञ्चालन हनेुगिी पवन्त्शपष्टकृत नमूना न्त्शक्षालय 
स्थापना गनणका लालग सम्भाव्यता अध्ययन गिी नमूना न्त्शक्षालय 
स्थापनाको लालग आवश्यक प्रपक्रया अगालड बढाइनेछ । 

57= कर्ाणली प्रदेशमा आफ्नै पवश्वपवद्यालय माफण त गरु्स्तिीय एवं दक्ष 
जनशन्त्क्त उत्पादनका लालग पवणतीय पवज्ञान तथा प्रपवलध पवश्वपवद्यालयको 
स्थापनाको प्रपक्रया अगालड बढाइनेछ । यसका लालग रु १ किोड 
िकम पवलनयोजन गिेको छु ।  

58= गरिव तथा जेहेरदाि ि दललत बालबाललकालाई नेपाल सिकाि ि स्थानीय 
तहसँगको सहकायण एवं समरवयमा छािवनृ्त्त्तका लालग आवश्यक व्यवस्था 
लमलाएको छु । 

59= जनयदु्ध, जनआरदोलन एवं प्रदेश प्रालप्तको आरदोलनका महान शपहदहरु 
तथा गम्भीि प्रकृलतका घाइते योद्धाका सरतलतहरुलाई स्नातक तहसम्म 
लनशलु्क अध्ययन गने व्यवस्था लमलाएको छु । यसका लालग आवश्यक 
बजेट पवलनयोजन गिेको छु ।  
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60= प्रदेशलभि दक्ष प्रापवलधक जनशन्त्क्त पवकास गनण उच्च न्त्शक्षा अध्ययन गनण 
चाहने जेहेरदाि पवद्याथीलाई पढाइ अवलधभि वापर्णक रुपमा छािवनृ्त्त्त 
प्रदान गनणका लालग आवश्यक बजेट पवलनयोजन गिेको छु । यसिी 
छािवनृ्त्त्त प्राप्त पवद्याथीको अध्ययन पलछ अलनवायण रुपमा ३ वर्ण कर्ाणली 
प्रदेशमा काम गने शतणमा लनन्त्ित मापदण्डका आधािमा छनोट गने 
व्यवस्था गरिनेछ । 

61= सीपयकु्त दक्ष जनशन्त्क्त उत्पादनका लालग व्यावसापयक न्त्शक्षा तथा 
ताललम केरर स्थापना गने व्यवस्था लमलाएको छु । पवपन्न, द्वरद्वबाट 
घाइते, अपाङ्ग तथा सपहदका सरतती ि जेहेरदाि पवद्याथीलाई सीपमूलक 
प्रापवलधक न्त्शक्षा अध्ययनको लालग पवशेर् छािवनृ्त्त्तको व्यवस्था लमलाएको 
छु ।  

62= बहपु्रापवलधक व्यवसापयक न्त्शक्षा प्रदान गनण प्रत्येक न्त्जल्लामा कृपर्, 
पशपुालन, लसलाईकटाई तथा सीप अलभवृपद्ध गने न्त्शक्षालय स्थापनामा 
सहयोग गरिनेछ।  

63= नवलसजणनशील, बैज्ञालनक, व्यवसापयक ि मानव मूल्यमा आधारित न्त्शक्षाका 
लालग समयानकुुल पाठ्यक्रम परिमाजणन गनण नेपाल सिकाि ि स्थानीय 
तहसगँ समरवय गरिनेछ । प्रदेशमा स्थानीय पवन्त्शष्टता ि 
उद्यमशीलतालाई ध्यान र्दई स्थानीय पाठ्यक्रम पवकास गनण आवश्यक 
व्यवस्था लमलाइनेछ । 

64= स्नातकोत्ति अध्ययनित पवद्याथीलाई पवश्वपवद्यालयहरुसँग समरवय गिी 
कर्ाणली पवकास स्वंयसेवक कायणक्रम माफण त परिचालन गनणका लालग 
आवश्यक व्यवस्था लमलाएको छु । 
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65= स्थानीय तहसँगको साझेदािीमा सामदुापयक पवद्यालयहरुमा प्रपवलधमैिी 
अनलाइन तथा भच ुणअल माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गनण आवश्यक पने 
पूवाणधािमा सहयोग गरिनेछ । 

66= स्थानीय तहको समरवयमा प्रत्येक सामदुापयक पवद्यालयमा नलसणङ्ग सेवा 
कायणक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।  

67= बालपवकास सहयोगी न्त्शक्षक प्रोत्साहनलाई लनिरतिता र्दइएको छ । 
यसको लालग रु २ किोड ७२ लाख िकम पवलनयोजन गिेको छु । 

68= छोिीबहुािी, दललत, अपाङ्गता भएका व्यन्त्क्त, जेहेरदाि, सीमारतकृत तथा 
लोपोरमखु समदुायका बालबाललकाहरुको छािबनृ्त्त्त लनिरतिताको लालग 
आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गिेको छु । 

69= पवद्यालय न्त्शक्षालाई गरु्स्तिीय एवं प्रभावकािी बनाउन स्थानीय 
तहसँगको साझेदािीमा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक एक वटा नमूना 
पवद्यालय सञ्चालन गनण रु ३९ किोड ५० लाख पवलनयोजन  
गिेको छु । 

70= हावाहिुी ि बाढीपपहिो लगायतका प्राकृलतक पवपद्का कािर् क्षलत भएका 
सामदुापयक पवद्यालयहरुलाई स्थानीय तहसँगको साझेदािीमा तत्काल 
ममणत सम्भाि गिी पिन पािन कायण सचुारु गनणका लालग रु १ किोड 
५० लाख िकम पवलनयोजन गिेको छु । 

71= पवशेर् न्त्शक्षा कक्षा सञ्चालन भएका पवद्यालयको पूवाणधाि पवकासमा 
आवश्यक सहयोग गरिनेछ । यसका लालग रु १ किोड िकम 
पवलनयोजन गिेको छु । 

72= कोलभड १९ महामािीका कािर् अवरुद्ध भएको न्त्शक्षर् लसकाइका 
गलतपवलधलाई लनिरतिता र्दन तयाि गरिएको शैन्त्क्षक प्रलतकायण योजना 
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कायाणरवयनको लालग रु १ किोड ५० लाख िकम पवलनयोजन गिेको छु 
। 

73= पहमाली ि पवकट पहाडी न्त्जल्लामा आवासीय पवद्यालय सञ्चालन गनण 
आवश्यक प्रबरध लमलाएको छु । 

74= समाजमा िहेको आलथणक, सामान्त्जक, सांस्कृलतक क्षेिको पवभेद अरत्य 
गिी कमजोि एवं पवपन्न वगण ि समदुायको सामान्त्जक संिक्षर् ि 
सशन्त्क्तकिर्का लालग पवशेर् कायणक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

75= मपहला वगणको उत्थान, सशन्त्क्तकिर् ि समग्र पवकास तथा 
बाललकाहरुमालथको लैपङ्गक पवभेद अरत्य गनण, सामान्त्जक कुसंस्कािको 
रुपमा िहेको वालपववाह िोसन ि बाललकाहरुको कन्त्म्तमा स्नातक 
तहसम्मको पढाई सलुनन्त्ित गनण बैंक खाता छोिीकोः सिुक्षा जीवन 
भिीको कायणक्रमलाई लनिरतिता र्दई प्रदेशलभिका प्रलतफलयकु्त िूला 
आयोजनामा उक्त िकम शेयि लगानीको रुपमा जम्मा गने नीलत 
अंगीकाि गरिनेछ । 

76= जेष्ठ नागरिक, दललत, वादी, पवपन्न, िाउटे, िाजी, माझी, मकु्त हललया, 
एकल मपहला, अपाङ्क्ता भएका व्यन्त्क्तहरु, यौलनक अल्पसङ्क््यक, 
पवस्थापपत, परिवािबाट पवस्थापपत नागरिक, असक्त, एचआइलभ संक्रलमत 
भएका व्यन्त्क्त लगायतका वगणको संिक्षर्, आय वपृद्ध ि न्त्जपवकोपाजणनका 
लालग मु् यमरिी न्त्जपवकोपाजणन कायणक्रम सञ्चालनका लालग आवश्यक 
बजेटको व्यवस्था गिेको छु । 

77= समाजमा आलथणक तथा सामान्त्जक रुपमा पलछ पिेका दललत समदुायको 
आलथणक तथा सामान्त्जक पवकास तथा सशन्त्क्तकिर् गनण कानूनी प्रबरध 
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गनुणका साथै मु् यमरिी दललत आयआजणन कायणक्रम सञ्चालनका लालग 
बजेटको प्रबरध गिेको छु । 

78= अझै पलन कलतपय स्थानमा पवद्यमान िहेको छाउपडी प्रथा पवरुद्ध 
पकशोिीहरुलाई जागरुक बनाइ उनीहरुको क्षमता पवकास गनण ि 
छाउपडी पवरुद्ध परिचालन गनण प्रभापवत क्षेिका प्रत्येक वडामा पकशोिी 
सलब लनमाणर् एवं परिचालन गिी कर्ाणली प्रदेशवाट छाउपडीमकु्त अलभयान 
सञ्चालन गरिनेछ ।  

79= पवभेदिपहत एवं छुवाछुत मकु्त समाज लनमाणर्का लालग स्थानीय तहको 
साझेदािी िहनेगिी वडा अध्यक्षको नेततृ्वमा सामान्त्जक सांस्कृलतक 
रुपारतिर् कायणक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै छुवाछुत तथा पवभेदिपहत 
समाज लनमाणर्मा उल्ले्य योगदान गने स्थानीय तहलाई लनन्त्ित 
मापदण्डका आधािमा थप अनदुानको व्यवस्था गिेको छु।  

80= नेपाल सिकाि ि स्थानीय तहको समरवयमा घिबाि पवपहन सम्पूर्ण बादी 
ि गाईने समदुायलाई घि लनमाणर्का लालग आवश्यक बजेट पवलनयोजन 
गिेको छु ।  

81= शहीद परिवाि, वेपत्ता भएकाका परिवाि, घाइते, अपाङ्गता भएका 
व्यन्त्क्तहरु एवं द्वरद्व प्रभापवतको क्षमता पवकास तथा न्त्जपवकोपाजणनका 
लालग पवलभन्न आयमूलक कायणक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछन ्।  

82= लोपोरमखु तथा सीमारतकृत समदुायको जीवनस्तिमा टेवा पयुाणउने 
उद्देश्यले लोपोरमखु तथा सीमारतकृत समदुायको लालग आय आजणन 
कायणक्रम सञ्चालनको लालग रू. ५ किोड पवलनयोजन गिेको छु।  

83= सहयोगापेक्षी सडक मानवमकु्त अलभयानमा सहयोग परु् याउन सम्बन्त्रधत 
स्थानीय तह ि स्थानीय समदुायसँग समरवय एवं सहकायण गरिनेछ । 



19 

84= नेपाली भार्ाको उद्गमस्थल लसंजा क्षेिको लामो इलतहास, संस्कृलत ि 
पिुातान्त्त्वक वस्तहुरुको संिक्षर् एवं प्रवद्धणन गरिनेछ । प्रदेशमा िहेका 
पवलभन्न वगण, जालत, भार्ा, धमण, संस्कृलत, सापहत्य ि कलाको खोज तथा 
अनसुरधान गिी संिक्षर्का लालग आवश्यक बजेट ब्यवस्था गिेको छु। 

85= प्रदेश संग्रहालयको स्तिोन्नलत एवं सधुाि गिी ऐलतहालसक तथा 
पिुातान्त्त्वक अलभलेख, त्य, कलाकृलत, संस्कृलत तथा कला झल्काउने 
वस्तहुरुको संिक्षर् गिी नयाँ पपंढी माझ परिन्त्चत गिाउन उन्त्चत 
व्यवस्था लमलाइनेछ । प्रदेशलभिका अरय पवलभन्न संग्रहालयहरुको 
पूवाणधाि पवकास तथा स्तिीकिर्का लालग सम्बन्त्रधत स्थानीय तहसँग 
साझेदािी गरिनेछ । 

86= प्रदेशभिका पवलभन्न स्थानमा िहेका गढी, पकल्ला, प्रान्त्चन स्तम्भ, 
ऐलतहालसक सम्पदा ि देवलहरुको उन्त्चत संिक्षर् गिी अलभलेन्त्खकिर् 
गने ि ती स्थानहरुलाई पयणटकीय स्थलका रुपमा पवकास गनण 
सम्बन्त्रधत स्थानीय तहसँग समरवय गरिनेछ । 

87= खस भार्ाको संिक्षर्, पवकास ि प्रवद्धणनका लालग भार्ा पवज्ञहरुको 
संलग्नतामा खस भार्ाको शब्दकोश सम्पादन गिी सो को प्रमान्त्र्किर् 
तथा प्रकाशन गने व्यवस्था गरिनेछ । 

88= कला सापहत्यको सम्वद्धणन तथा प्रवद्धणनमा पवन्त्शष्ट योगदान गने 
श्रष्टाहरुलाई प्रदेश कला गौिवबाट पवभपूर्त गरिनेछ । 

89= दशौं िापष्ट्रय खेलकूद प्रलतयोलगता आयोजनाको तयािी तथा खेल 
प्रन्त्शक्षर्का लालग नेपाल सिकािसँगको सहकायणमा प्रदेश िाजधानी 
वीिेररनगिमा प्रादेन्त्शक िङ्गशाला लनमाणर् कायण प्रािम्भ गरिनेछ । 
चौिजहािीमा क्षेिीय िंगशाला ि प्रत्येक न्त्जल्लामा खेल पूवाणधाि एवं 
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कभडण हल लनमाणर् गनण सबै स्थानीय तहहरुमा खेलक्षेिको पवकासका 
लालग स्थानीय तहसँग सहकायण एवं साझेदािी गरिनेछ । 

90= यवुाहरुलाई खेल गलतपवलधमा आकपर्णत गिी उनीहरुलाई अनशुालसत, 
देशभक्त एवं सामूपहक भावनामा काम गनण उत्प्ररित गनण क्षमता पवकास 
तथा वनृ्त्त्त पवकासका लालग आवश्यक बजेट पवलनयोजन गिेको छु । 

91= खेल क्षेिको समग्र पवकासका लालग रु ५९ किोड पवलनयोजन गिेको छु 
। 

92= मु् यमरिी िोजगाि कायणक्रमका माध्यमबाट कृपर् तथा उद्योग 
व्यवसायमा पकसान तथा यवुा उद्यमीलाई प्रवद्धणन गिी स्विोजगाि 
कायणक्रमलाई अगालड बढाइनेछ । यसकालालग सहकायण समूह, सहकािी 
एवं उत्पादन समूहसपहत आम जनताको सहभालगतामा समपृद्धका लालग 
श्रमसपहतको िोजगािी कायणक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

93= गरिब, पवपन्न तथा दललत समदुायको िूलो जनसं्या िहेको कर्ाणली 
प्रदेशका भलूमहीन तथा वेिोजगाि परिवािहरुलाई पिम्पिागत तथा 
आधलुनक सीपमा आधारित िोजगािी लसजणना गनण सहलुलयतपूर्ण पवशेर् 
कजाण उपलब्ध गिाइनेछ ि उक्त कजाणको ब्याज प्रदेश सिकािले 
व्यहोनेछ ।  

94=  कर्ाणली प्रदेशको गरिवी ि बेिाजगािी समस्या अरत्यका लालग 
मु् यमरिी िोजगाि कायणक्रम अरतगणत प्रत्येक घि स्विोजगाि कायणक्रम 
अन्त्घ बढाइनेछ । यसकालालग स्थानीय बैंक तथा पवत्तीय संस्थाहरुबाट 
सहलुलयतपूर्ण कजाणमाफण त सहकायण समूह तथा सहकािी संघसंस्थामा 
आवद्ध परिवािहरुलाई कृपर्, पशपुालन, साना उद्यम तथा व्यवसाय गनण 
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ब्याजअनदुान प्रदान गने व्यवस्था लमलाएको छु । यसका लालग रु १ 
अबण िकम पवलनयोजन गिेको छु।  

95= लनजीक्षेि, सहकािी, गैिसिकािी क्षेि, पवकास साझेदाि ि 
समदुायस्तिबाट सञ्चालन हनेु िोजगािमूलक कायणक्रमलाई सहजीकिर् 
तथा मूलप्रवाहीकिर् गरिनेछ ।   

96= समग्र कृपर् क्षेिलाई पिम्पिागत प्रर्ालीबाट व्यवसापयक तथा 
प्रलतस्पधाणत्मक मूल्यवान कृपर् उपज उत्पादन प्रर्ालीमा रूपारतिर् गनण 
तलुनात्मक लाभका बाली बस्तहुरु, फलफूल, तिकािी, मसला खेती ि 
पशपुालन प्रवद्धणनलाई पवशेर् प्राथलमकता र्दंदै आवश्यक बजेट पवलनयोजन 
गिेको छु ।  

97= पूर्ण प्राङ्गारिक खेती गने प्रदेशको पपहचान बनाउने कर्ाणली प्रदेश 
सिकािको लक्ष्य हालसल गनण बोट ि गोिमा लगानी गिौं भन्ने नािाका 
साथ प्राङ्गारिक खेती प्रवद्धणनलाई पवशेर् प्राथलमकता र्दएको छु। 

98=  गाइ भैंसी पालन गने पकसानलाई प्रोत्साहन र्दई दधु उत्पादन वपृद्ध गनण 
औपचारिक क्षेिमा दधु लबक्री गने कृर्कहरुलाई डोल्पा, मगु,ु हमु्ला, 
जमु्ला ि काललकोट न्त्जल्लाका कृर्कहरुलाई प्रलत ललटि रु १० 
अनदुानको व्यवस्था लमलाएको छु । साथै रुकुमपन्त्िम, सल्यान, 
जाजिकोट, दैलख ि सखेुत न्त्जल्लाका कृर्कहरुलाई प्रलत ललटि रु ३ 
अनदुान र्दने व्यवस्था लमलाएको छु ।  

99= समदुाय ि स्थान पवशेर्को कृपर् पवकासको पवस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन 
गिी लन्त्क्षत क्षेिमा एकीकृत कृपर् पवकासका कायणक्रम तजुणमा गिी 
कायाणरवयन गने पद्धलतको थालनी गनण आवश्यक बजेट पवलनयोजन गिेको 
छु।  

100= कृपर् क्षेिलाई उत्पादनशील, प्रलतस्पधी ि नाफामूलक बनाउन सबै 
पकसान तथा व्यवसायी लाभान्त्रवत हनेु ि उत्पादन लागत घटाउन सपकने 
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गिी कर्ाणली कृपर् क्षिे सहयोग प्रर्ाली (KASS) तयाि गिी लाग ु
गरिनेछ। 

101= सडक सञ्जालसँगको पहुँचसँगै ग्रामीर् क्षेिमा छरिएि िहेका कृपर् 
उत्पादनका साधन स्रोतहरुलाई परिचालन गनण नसपकएमा सडक पवस्ताि 
केवल गरिबी बाँड्ने सञ्जाल हनेु ि कृर्कहरु लतब्र रूपमा ग्रामीर् कृपर् 
व्यवसायबाट अरय क्षेिमा पलायन भई िहेको सरदभणमा सडक सञ्जालको 
पवकासलाई मूल्यवान कृपर् उपज उत्पादन ि बजािीकिर्को अवसिमा 
बदल्न िोड कोरिडोि केन्त्ररत व्यवसापयक कृपर् उत्पादन कायणक्रम 
सञ्चालन गनण रु. ३ किोड ७९ लाख पवलनयोजन गिेको छु। 

102= कृपर् प्रापवलधकहरुलाई कृपर् व्यवसायमा आकपर्णत गनण तथा कृर्कको 
घिदैलोमा प्रापवलधक सेवा परु्याणउन कृपर् प्रापवलधक स्विोजगाि प्रवद्धणन 
परियोजना सञ्चालन गरिनेछ । यस कायणक्रम माफण त प्रदेशभिका ३०० 
जना कृपर् प्रापवलधकलाई स्विोजगाि बनाउन रु ७ किोड २३ लाख 
पवलनयोजन गिेको छु। 

103= कृपर् उद्योगको अनकुुलतामा उत्पादन, उत्पादनको आधािमा उद्योग भन्न े
नािालाई आत्मसात गदै कृपर् उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा लबशेर् 
जोड र्दएको छु। कृपर्मा आधारित उद्योगलाई आवश्यक कच्चा 
पदाथणको आपूलतण सलुनन्त्ित गनण कृपर् उद्योगले चाहेको क्षेिमा 
समरवयात्मक रूपमा कच्चा पदाथण उत्पादन, प्रापवलधक सेवा, भण्डािर्का 
लालग कोल्ड स्टोि, िपष्टक स्टोि ि आवश्यक पूवाणधाि पवकास कायणक्रम 
सञ्चालन गरिनेछ ि यसका लालग रु ११ किोड ३५ लाख िकम 
पवलनयोजन गिेको छु।  

104= कृपर् क्षेिमा लनजी ि सहकािी क्षेिको लगानी आकपर्णत गनण सिकािी 
तथा लनजी क्षेिको साझेदािीमा नमूना कृपर् उद्योगहरुको स्थापना 
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गरिनेछ। यसका लालग रु २ किोड १० लाख िकम पवलनयोजन गिेको 
छु । 

105= भलूमको चसलाबरदीलाई प्रोत्सापहत गिी किाि खेती, सहकािी खेती ि 
सामूपहक खेती गनण उत्प्रेरित गरिनेछ ि भूलमपहनहरूले किाि खेती गनण 
चाहेमा जग्गाको भाडा सिकािले लतने गिी व्यवस्था गरिनेछ । यसका 
लालग रु ३ किोड ९५ लाख िकम पवलनयोजन गिेको छु ।  

106= कर्ाणली प्रदेशमा स्थापना हनेु तथा हाल सञ्चालनमा िहेका कृपर् 
उद्योगहरुलाई लबद्यतु महशलुमा ५० प्रलतशत अनदुान सहलुलयतको लालग 
आवश्यक बजेट पवलनयोजन गिेको छु । 

107=  कृपर् औजाि उपकिर् तयाि गने उद्योगहरुले उत्पादन गिेको उपकिर् 
खरिद तथा उत्पादनमा कच्चा पदाथणमा लागेको कि तथा उद्योग स्थापना 
गनण आवश्यक मेलसन खरिदमा किभकु्तानी समेतलाई आधाि मानी 
अनदुान र्दने व्यवस्था लमलाएको छु । कृपर् औजाि उत्पादन गने साना 
उद्यमीको आिन सधुािका लालग आवश्यक वजेट पवलनयोजन गिेको छु 
। 

108= तोपकएको मापदण्ड पिुा गिेका १० टन क्षमता भरदा साना कोल्ड रुम 
कृर्क, सहकािी तथा लनजी क्षेिले मापदण्ड पिुा गिी सञ्चालन गिेमा 
मूल्याङ्कन गिी ५ लाख िकमसम्म अनदुान उपलब्ध गिाउनका लालग 
आवश्यक बजेट पवलनयोजन गिेको छु। 

109= स्थानीय तह कृपर् उत्पादनको मूल थलो ि कृपर् क्षेि वपृद्धको ईन्त्रजन 
भएकाले प्रत्येक स्थानीय तहमा सावणजलनक, सहकािी ि लनजी क्षेिको 
सहकायणमा कन्त्म्तमा एक कृपर् बजाि, पवउ उत्पादन तथा प्रशोधन 
भण्डािर् केरर, दगु्ध संकलन तथा प्रािन्त्म्भक प्रशोधन केरर, आधािभतू 
सपुवधा सपहतको कृपर् तथा पश ु सेवा केरर, खाद्य भण्डाि केरर, कृपर् 
सामग्री केरर, कोल्ड स्टोि लनमाणर् आगामी पाँच बर्णमा सम्पन्न गने 
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लक्ष्यका साथ कायण प्रािम्भ गरिनेछ । उल्लेन्त्खत कृपर् पूवाणधािहरु 
लनमाणर् गनणका लालग पयाणप्त बजेट पवलनयोजन गिेको छु। 

110= रुकुम पन्त्िमको चौिजहािी, सखेुतको बोटेचौि, वीिेररनगि ि दशिथपिु, 
दैलेखको दैलेख बजाि समेत गिी ५ स्थानमा लमलन कोल्डस्टोि लनमाणर् 
गनणका लालग आवश्यक वजेट पवलनयोजन गिेको छु । 

111= प्राङ्गारिक खेती प्रवद्धणन अलभयानलाइण अगालड बढाउन प्राङ्गारिक खेतीयकु्त 
गाउँपाललका/नगिपाललका घोर्र्ा गदै ललगनेछ ि आगामी आ. व. 
२०७८/७९ मा २० वटा गाउँपाललका प्राङ्गारिक खेतीयकु्त गाउँपाललका 
घोर्र्ा गरिनेछन।् यसिी प्राङ्गारिक घोर्र्ा भएका स्थानीय तहलाई थप 
सशतण अनदुानको लालग आवश्यक बजेट पवलनयोजन गिेको छु ।  

112= सहकायण समूह, सहकािी तथा कम्पनी माफण त प्रदेशलभि हनेु सबै 
पकलसमका उत्पादनलाई मूल्य अलभवपृद्ध गदै बजािीकिर् गनणका लालग 
ग्रलेडङ्ग तथा आकर्णक प्याकेन्त्जङ्ग सपहतको गरु्स्ति सलुनन्त्ित गिी कर्ाणली 
ब्राण्डमाफण त उत्पादनलाई देशलभिका सहिी बजाि तथा अरतिाणपष्ट्रय 
बजािमा पयुाणउन आवश्यक लगानीको मूल्य अलभवपृद्ध लागतको ५० 
प्रलतशत प्रदेश सकािले अनदुान र्दने व्यवस्थाको लालग आवश्यक बजेट 
व्यवस्था गिेको छु । प्राङ्गारिक वस्तहुरुको प्रमार्ीकिर् ि ब्राण्ड प्रवद्धणन 
माफण त प्राङ्गारिक वस्तहुरु ि िैथाने वालीहरूको िापष्ट्रय तथा अरतिाणपष्ट्रय 
बजािमा लबक्री प्रवद्धणन गनण रु २ किोड ९० लाख पवलनयोजन गिेको छु 
। 

113= प्राङ्गारिक कृपर् प्रवद्धणनका लालग अध्ययन, अनसुरधान ि पवकास गनण 
प्रदेश कृपर् अनसुरधान लनदेशनालय दशिथपिुमा प्राङ्गारिक कृपर् 
अनसुरधान तथा पवकास केररको स्थापना गनण रु १ किोड ५० लाख 
िकम पवलनयोजन गिेको छु । 
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114= उत्पादनमूखी लमसन कायणक्रममाफण त ७९ वटै स्थानीय तहमा पशपुालन 
व्यवसायलाई प्रवद्धणन गनण गाइ वा भैंसी पालन गने कृर्कको लालग गोि 
सधुाि तथा गाइभैंसी खरिदका लालग सहयोग गनण रु १५ किोड ७० 
लाख पवलनयोजन गिेको छु ।  

 

115= सु् खा ि अलसंन्त्चत क्षेिमा लसंचाई सपुवधा पवस्ताि गनण साना लसंचाई 
कायणक्रम अरतिगत अलसंन्त्चत फाँटमा ललफ्ट तथा ट्युवेल लसंचाइण ि 
अरय क्षेिमा पोखिी लसंचाईलाई प्राथलमकता र्दएको छु ि यसका 
लालग रु ९ किोड ८८ लाख िकम पवलनयोजन गिेको छु भने अधिुा 
तथा नयाँ कुलो लसंचाई प्रर्ाली लनमाणर् कायणका लालग २९ किोड 
लबलनयोजन गिेको छु ।  

116= कृपर् लमटि प्राप्त नगिेका ति व्यावसापयक खेती गने कृर्क ि माछा 
पालक कृर्कहरुलाई पवद्यतु प्रयोग गिी लसंचाई गदाण पवद्यतु 
महसलुमा ५० प्रलतशत अनदुान र्दने ब्यवस्था गिेको छु ।  

117= पाँच िोपनी भरदा बढी जग्गामा तिकािी खेती, १०० भरदा बढी 
फलफूलका पवरुवा लगाएका कृर्क व्यवसायीलाई पोखिी तथा 
पाइप लसंचाईको लालग रु ५० हजािसम्म अनदुान र्दने व्यवस्था 
गिेको छु ।  

118= सन ् २०३० सम्म पपपपआि, खोिेत, िेपवज िोग लनयरिर् तथा 
उरमलुन गने अरतिाणपष्ट्रय लक्ष्य अनसुाि उपचाि तथा खोप सेवाको 
लालग आवश्यक पने खोप तथा पश ु और्लध नेपाल सिकािसँगको 
समरवयमा समयमै व्यवस्था गरिनेछ । यसका लालग रु २ किोड 
९८ लाख पवलनयोजन गिेको छु।  
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119= एक स्थानीय तह एक कृपर् उपज उत्पादन पकेट कायणक्रमलाई 
लनिरतिता र्दएको छु । यसका लालग रु २१ किोड ६० लाख 
पवलनयोजन गिेको छु । 

120= मयाणर्दत, गरु्स्तिीय, पवलधसम्मत ि सशुासनयकु्त सहकािी क्षेि 
पवकासका लालग प्रभावकािी लनयमन, प्रन्त्शक्षर्, प्रत्येक स्थानीय तहमा 
२ जना सहकािी प्रन्त्शक्षक िहने गिी सहकािी प्रन्त्शक्षक ताललम ि 
प्रवद्धणनका साथै संिचनागत सधुािका कायणक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ 
। सहकािी क्षेिको सधुािको लालग पाँच वर् ेयोजना तयाि गिी लाग ु
गरिनेछ । यसका लालग रु १ किोड ६५ लाख िकम पवलनयोजन 
गिेको छु। 

121= कृपर् पेशालाई मयाणर्दत बनाई कृर्कहरुलाई सम्मान गनण मु् यमरिी 
कृर्क सम्मान कायणक्रम माफण त प्रदेशभिमा सवोत्कृष्ट एकजना 
कृर्कलाई सनुको हलो अंपकत तसमा ि उत्कृष्ट २०० जना 
कृर्कलाई पिुष्कृत गनण रु ४० लाख िकम पवलनयोजन गिेको छु । 

122= कृपर्को अनदुान कृर्कको खातामा भन्ने नािालाई आत्मसात गदै 
फलफुलका पवरुवा, उत्पार्दत दधु ि तिकािीमा अनदुानको लालग रु 
१३ किोड ५१ लाख िकम पवलनयोजन गिेको छु । यस कायणक्रम 
अरतगणत उन्नत जातका फलफूलका पवरुवाको सरदभण मूल्यमा ७५ 
प्रलतशत अनदुानको व्यवस्था गिेको छु । यस्तो अनदुान पवरुवा 
िोपर् पिात कृर्कको खातामा उपलब्ध गिाइनेछ । लन्त्क्षत क्षेिमा 
फलफूलका पवरुवाको खाडल तथा फलफूलको िेखदेख गिेवापत 
मपहला कृर्कलाई प्रोत्साहन गनण आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गिेको 
छु । 

123= तिकािी खेतीतफण  कर्ाणली प्रदेशका सबै न्त्जल्ला सदिमकुाम आसपास 
कम्तीमा २ िोपनी क्षेिफलमा २ लसजन ताजा तिकािी खेती गने 
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कृर्कलाई प्रलत िोपनी रु ५ हजािका दिले प्रोत्साहन अनदुान र्दने 
व्यवस्था गिेको छु । उक्त प्रोत्साहन िकम सम्बन्त्रधत मपहला 
कृर्क उद्यमीको खातामा उपलब्ध हनेु गिी पिाउने व्यवस्था गिेको 
छु। 

124= िाज्यको सेवा सपुवधाको दायिाबाट टाढा िहेका घमु्ती गोि सञ्चालन 
गने पहमाली क्षेिका ५० भरदा बढी भेडा च्याङ्क्ग्रा पाल्ने 
कृर्कहरुलाई भेडा च्याङ्क्ग्राको और्लध उपचािको लालग प्रलत कृर्क 
बापर्णक रु बाह्र हजाि िकम भकु्तानी हनेु गिी आवश्यक िकम 
व्यवस्था गिेको छु । यसका लालग रु २ किोड ५८ लाख िकम 
पवलनयोजन गिेको छु ।  

125= कृपर्को व्यवसायीकिर्को लालग सस्तो ब्याजदिमा पूजँी उपलब्ध 
गिाउन सहकािी तथा बैंकहरु माफण त ब्याज अनदुान कायणक्रमलाइण 
थप प्रभावकािी रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । यसका लालग रु ९ 
किोड िकम पवलनयोजन गिेको छु ।  

126= अलत पवपन्न लन्त्क्षत वगण पवशेर् कायणक्रमलाई थप प्रभावकािी रुपमा 
सञ्चालन गरिनेछ । यसका लालग रु ११ किोड ३७ लाख िकम 
पवलनयोजन गिेको छु।  

127= गत पहउँदमा पिेको खडेिीबाट प्रभापवत कृर्कहरुलाई िाहत उपलब्ध 
गिाउनका लालग रु २ किोड ३१ लाख िकम पवलनयोजन गिेको छु 
।  

128= कृर्कहरुको उत्पादन वपृद्धका लालग कर्ाणली प्रदेश लबउ क्षेि 
सहयोग कायणक्रम सञ्चालन गरिनेछ । जसको लालग रु ३ किोड 
९९ लाख िकम पवलनयोजन गिेको छु ।  

129= कृपर् तथा पशजुरय उत्पादन तथा उत्पादकत्व वपृद्धका लालग 
कृर्कहरुको उन्नत लबउ लबजन, भिूा, नश्ल तथा बेनाणहरुको सहज 
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आपूलतणको लालग कृपर् तथा पशपुरछीजरय स्रोतकेररलाई लनिरतिता 
र्दइएको छ । यसको लालग रु १० किोड ८५ लाख िकम 
पवलनयोजन गिेको छु। 

130= फलफुल खेतीमाफण त गरु्स्तिीय ि उच्च प्रलतफल ललनका लालग 
पकसानहरुलाई फलफुलका पवरुवा उपलब्ध गिाउन पटस्यकुल्चि 
ल्याब स्थापनाका लालग आवश्यक िकम पवलनयोजन गिेको छु ।  

131=  माछाका भिुा उत्पादन, चल्ला उत्पादन, बाख्रा, भेडाका पािा ि 
भैंसीको पाडा उत्पादनका लालग बजेटको व्यवस्था गिेको छु । 

132= तिकािी ि फलफुलको पवरुवा उत्पादन नसणिीमा कृर्कहरुको 
आकर्णर् बढाउन आवश्यक अनदुानको व्यवस्था लमलाएको छु । 

133= िोजगािी लसजणना एवं प्रदेश अथणतरिको पवकास गनण प्रादेन्त्शक 
औद्योलगक क्षेि ि एक न्त्जल्ला एक उद्योग ग्राम स्थापना 
कायणक्रमलाई लनिरतिता र्दइनेछ। यसको लालग पवस्ततृ आयोजना 
प्रलतवेदन तयाि भएका उद्योग ग्रामहरुमा पूवाणधाि लनमाणर् गरिनेछ। 
अध्ययन नभएका अरय स्थानमा त्यस्ता उद्योग ग्राम स्थापनाका 
लालग उपलब्ध स्थानीय कच्चा पदाथणको लागत, सम्भाव्यता 
अध्ययन, वाताविर्ीय अध्ययन ि जग्गा प्रालप्तको कायण अगालड 
बढाइनेछ ।  

134= कोलभड-१९ महामािीबाट न्त्शलथल बनेको आलथणक गलतपवलधलाई गलत 
प्रदान गनण स्थानीय कच्चा पदाथणमा आधारित लघ,ु घिेल ुतथा साना 
उद्योगहरुलाई उत्पादनमा आधारित अनदुान, सहलुलयतपूर्ण ऋर् तथा 
ब्याजमा अनदुान ि मझौला तथा िुला उद्योगलाई पूवाणधाि तथा 
उपकिर् सहयोगका लालग शेयि लगानी गिी प्रवद्धणन गरिनेछ। 
यसका लालग आवश्यक बजेट पवलनयोजन गिेको छु । 
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135= स्थानीय कच्चा पदाथणमा आधारित नवप्रवतणन एवं लसजणनशील 
उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गनण लबउ पूजँी (Seed Money) सहयोग 
कायणक्रमका लालग आवश्यक बजेट पवलनयोजन गिेको छु। 

136= प्रदेशलभि उत्पार्दत वस्त ु तथा सेवाको बजािीकिर्, लनयाणत ि 
उपयोगमा पवशेर् प्राथलमकता र्दइनेछ । यसका लालग कर्ाणली 
सौगात गहृ सञ्चालन, ब्रान्त्ण्डङ्ग ि कर्ाणली उत्पादन प्रवद्धणनको लालग 
आवश्यक बजेट पवलनयोजन गिेको छु ।  

137= यवुा तथा लन्त्क्षत वगणको स्विोजगािलाई लनिरतिता र्दई उद्यमशीलता 
एवं सीप पवकासका कायणक्रमहरुलाई थप व्यवहारिक एवं 
व्यावसापयक बनाई सञ्चालन गनण सीपसँग सहयोग कायणक्रम सञ्चालन 
गरिनेछ। यसका लालग आवश्यक  बजेट पवलनयोजन गिेको छु। 

138= जलडबटुी उद्योग स्थापना ि प्रवद्धणनका लालग पूजँी ि प्रपवलध लभर्यायाउदै 
जडीबटुीको आरतरिक बजाि व्यवस्थापन ि बाह्य बजािको खोजी 
गदै मेक इन कर्ाणली कायणक्रमलाई पवशेर् प्राथलमकताका साथ 
सञ्चालन गरिनेछ । 

139=  लनजी क्षेिसँगको साझेदािीमा प्रदेशलभि िहेका बहमूुल्य 
जलडवटुीहरुको प्रशोधन गिी लनयाणत गनणको लालग सखेुत न्त्जल्लाको 
लछरचमुा कर्ाणली जलडवटुी प्रशोधन उद्योग स्थापना गनण उपयकु्त 
स्थान छनौट, जग्गा प्रालप्त ि अरय कानूनी प्रकृयाको कायण सम्पन्न 
गरिनेछ । यसका लालग रु ५ किोड बजेट पवलनयोजन गिेको छु । 

140= कर्ाणलीको जलडबटुी, ित्न पत्थि तथा िेशादाि कच्चा पदाथण (लोक्ता, 
अल्लो, बालबयो, केतकुी आर्द) ि छालाजस्ता स्थानीय कच्चा 
पदाथणहरुको पवकास तथा प्रवद्धणनका उद्योग स्थापना गनण चाहने 
उद्यमी वा सहकािीहरुलाई उनीहरुको व्यावसापयक योजनाका 
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आधािमा पूवाणधाि पवकासका साथै उपकिर् सहायता, पवद्यतु महसलु 
अनदुान वा व्याज अनदुान उपलब्ध गिाइनेछ । 

141= प्रदेशलभि स्लेट, पत्थि ढुङ्गा संकलन ि लबक्री पवतिर् सम्बरधी 
कानूनी बाधा अड्काउ फुकाई आवश्यक लनयमन गरिनेछ । 

142= प्रदेशमा खाद्य लगायत अत्यावश्यक वस्तहुरुको आपूलतण व्यवस्थापन 
गनण माग आपूलतण पवश्लेर्र् गने संयरिको स्थापना गिी खाद्य संकटको 
समस्या हनेु स्थानीय तहहरुमा खाद्य कोटा लनधाणिर् गिी खाद्यान्न 
आपूलतणको व्यवस्था लमलाउन आवश्यक व्यवस्था लमलाएको छु। 

143= र्दगो वन व्यवस्थापनः स्वच्छ, स्वस्थ ि समदृ्ध जीवनयापन भन्ने 
सोचलाई मूतणरुप र्दन वन पैदावािको उन्त्चत संिक्षर्, सम्वद्धणन ि 
सदपुयोग गरिनेछ। 

144= संिक्षर् ि सम्वद्धणनमा आधारित वन व्यवस्थापन कायणयोजना तयािी 
तथा कायाणरवयन, गदै वन, वरयजरत ु तथा जैपवक पवपवधताको 
संिक्षर्का लालग आवश्यक कायण गरिनेछ ।  

145= जलडबटुी उत्पादन, संकलन, भण्डािर्, प्रशोधन तथा बजािीकिर्का 
कायण माफण त हरित िोजगािी अलभवपृद्ध गनण ि वनक्षेिबाट प्राप्त हनेु 
िाजश्व वपृद्ध गनण कर्ाणली जडीबटुी पवकास कायणक्रम अरतगणत पकेट, 
ब्लक, जोन ि सपुि जोन लाग ुगरिनेछ। 

146= सखेुत उपत्यका खानेपानी महुान ि उत्तिी जलाधाि संिक्षर् तथा 
व्यवस्थापन, जलाधाि संिक्षर् वकृ्षािोपर्, संिक्षर् पोखिी, जोन्त्खमयकु्त 
गल्छीपपहिो उपचाि, तटबरध लनमाणर् तथा खोला पकनाि संिक्षर् 
जस्ता कृयाकलापहरु माफण त भसंूिक्षर् तथा जलाधाि व्यवस्थापन 
गनण रु २७ किोड ४२ लाख बजेट पवलनयोजन गिेको छु। 

147= प्लापष्टक झोलाको प्रयोगलाई लनरुत्सापहत गनण सम्भव भएसम्म 
प्रदेशलभि उत्पार्दत सामग्रीबाट लनलमणत बैकन्त्ल्पक झोलाको 



31 

उपयोगलाई प्रवद्धणन गरिनेछ। वाय ु गरु्स्ति तथा प्रदरु्र् मापन 
स्टेशन स्थापना ि प्रदरु्कले क्षलतपूलतण लतनुणपने प्रावधानको प्रभावकािी 
कायाणरवयनको लालग वाताविर् अनगुमनको व्यवस्था लमलाइनेछ ।  

148= जलवाय ु परिवतणनका असि ि प्रभावसँग जधु्न अनकुुलनका सफल 
अभ्यासहरु सम्बरधी वतृ्तन्त्चि तयाि गिी प्रचािप्रसाि गरिनेछ । 
जलवाय ु अनकुुललत गाउँ नमूना अभ्यासको लालग स्थान छनौट, 

कायणक्रम तजुणमा तथा कायाणरवयन गरिनेछ ।  

149= स्थानीय तहसँगको साझेदािीमा फोहोिमैला प्रशोधन तथा कम्पोष्ट 
मल उत्पादन केरर स्थापना तथा सञ्चालनका लालग शरुु गरिएका 
अपिुा आयोजनाहरुलाई लनिरतिता र्दइनेछ । 

 

माननीय सभामखु महोदय, 

150= यसपाली घमुौं कर्ाणली भन्न ेनािालाई व्यवहारिक रूपमा कायाणरवयन 
गदै कर्ाणली प्रदेशलाई आकर्णक, साहलसक ि पवन्त्शष्ट पयणटकीय 
गरतव्यको रुपमा पवकास गनण प्रदेश पयणटन गरुुयोजना अनसुाि एक 
न्त्जल्ला एक पयणटकीय क्षिे ि आसपासका क्षेिमा पयणटन 
पूवाणधािहरुको पवकास तथा प्रवद्धणनलाई प्राथलमकता र्दइनेछ ।  

151= कर्ाणलीका पयणटकीय क्षेिहरुमा आरतरिक पयणटन प्रवद्धणन गनण ि 
कमणचािीको मनोवल बढाउन पयणटन खचण सपहतको १२ र्दनको 
पयणटन पवदा उपलब्ध गिाइनेछ । 

152= ऐलतहालसक, धालमणक, सांस्कृलतक, प्राकृलतक एवं पयणटकीय सम्भाव्य 
स्थलहरुको पपहचान, संिक्षर्, जीर्ोद्धाि तथा पनुलनणमाणर् गरिनेछ । 
साथै नयाँ ि अधिुा पयणटन पूवाणधाि लनमाणर् कायणक्रमहरुलाई 
लनिरतिता र्दइनेछ । पयणटन पवकास तथा प्रवद्धणनका यी सवै 
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आयोजनाहरुका लालग रु २३ किोड १५ लाख बजेट पवलनयोजन 
गिेको छु । 

153= जनयदु्धकालीन ऐलतहालसक यदु्धस्थलहरु काललकोटको पपली, 
रुकुमको खािा ि जाजिकोटको जनुीमा यदु्ध संग्रहालय लनमाणर् ि 
अरय सामरिक स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन गिी यदु्ध पयणटन 
प्रवद्धणनका कायणक्रमहरु सञ्चालनका लालग आवश्यक वजेट पवलनयोजन 
गिेको छु । 

154= कर्ाणली प्रदेशका प्रमखु गरतव्य िािा, शे-फोससणु्डो, काँके्रपवहाि, 
बलुबलेु, पचाल झिना, कुलभण्डे ताल, स्याप ुण ताल, पञ्चकोशी, लसंजा, 
ललमी, कुशे पाटन, न्त्चिेपाटन लगायका पयणटकीय क्षेिको पूवाणधाि 
पवकास कायणक्रमलाई लनिरतिता र्दएको छु । 

155= लनजी क्षेिसँगको सहकायणमा कर्ाणली ि भेिी नदीमा र्याणन्त्फ्टङ्ग, िािा 
ताल, कुपपण्डे ताल ि स्याप ुणतालमा आधलुनक डङु्गा ि साहलसक 
पयाणपयणटनको पवकास गरिनेछ । 

156= कर्ाणली प्रदेशमा सिुन्त्क्षत, गरु्स्तिीय ि भिपदो सडक पूवाणधाि 
पवकासका लालग प्रदेश िाजमागणको गरुुयोजना तयाि गिी 
प्राथलमकताका आधािमा कायाणरवयन गरिनेछ । नेपाल सिकािको 
समरवय ि सहकायणमा िर्नीलतक महत्वका सडकहरु दनैु-स्यालदाङ्ग-
धो-सयाटो सडक, कर्ाणली करिडिको दोमखु-गमगढी-नासचे-लाग्ना 
सडक ि सखेुत-पहल्सा सडकमागणको ट्रयाक खोल्न बाँकी काम 
सम्पन्न गनण तथा संिचना लनमाणर् गनण प्राथलमकता र्दइनेछ । 

157= प्रदेश िाजधानीबाट न्त्जल्ला सदिमकुाम जोड्ने सडकको स्तिोन्नलत 
तथा लनमाणर्लाई प्राथलमकता र्दई देवस्थल – कैनकाँडा - चौिजहािी 
– मलुसकोट सडक ि वालवुासंग्रही-कुपपण्डे- खलंगा सडकलाई 
कालोपिे गनणका लालग आवश्यक बजेट पवलनयोजन गिेको छु । 
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158= स्थानीय तहको केररदेन्त्ख मु् य सडक वा न्त्जल्ला सदिमकुाम जोड्ने 
सडक लनमाणर्का लालग उच्च प्राथलमकता र्दई वजेट पवलनयोजन 
गिेको छु । 

159= घाटगाउँ कुल्लीमािी सडक, श्रीस्थान िाकम सडक, थािमािे 
चौिजहािी सडक, कालीकोट लाल ुलैफु कोटवाडा सडक ि सकेगाड 
लसमकोट सडक स्तिोन्नलत तथा सडक पूवाणधाि पवकासका लालग 
नेपाल सिकािको साझेदािीमा लनमाणर्कायण अगालड बढाउन आवश्यक 
बजेट पवलनयोजन गिेको छु ।  

160= अरतिप्रदेश जोड्ने सडकलाई प्राथलमकतामा िाखी लनमाणर् कायण 
अगालड बढाउन तेलपानी भिुीगाउँ सडकको स्तिोन्नलत गनण आवश्यक 
बजेट पवलनयोजन गिेको छु । 

161= जनता सडक कायणक्रमलाई थप व्यवन्त्स्थत गिी कायाणरवयन गनण 
आवश्यक बजेटको व्यवस्था गिेको छु ।  

162= कायाणरवयनमा िहेका क्रमागत ि बहवुर्ीय आयोजनाहरु चाँडो सम्पन्न 
गनण प्राथलमकताका साथ कायण अगालड बढाइनेछ । यसका लालग 
आवश्यक बजेट पवलनयोजन गिेको छु ।      

163= प्रदेशस्तिीय योजना कायाणरवयन भएका सडक आयोजनाहरुमा 
आवश्यकता अनसुाि मोटिेवल पलु लनमाणर्लाई प्राथलमकता र्दइनेछ 
। पलु लनमाणर् गनण अलत आवश्यक स्थानहरुका लालग सम्भाव्यता 
अध्ययन गिी क्रमशः कायाणरवयनमा जोड र्दइनेछ । 

164= पवगतमा सञ्चालनमा िहेको लनवाणचन क्षेि पवूाणधाि पवकास 
कायणक्रमलाई परिमाजणन सपहत लनिरतिता र्दएको छु । यसका लालग 
रु ९६ किोड िकम पवलनयोजन गिेको छु । 

165= भौगोललक रुपमा पवकट ि दगुणम स्थानहरुलाई यातायातको सहज 
पहुँच सलुनन्त्ित गनण प्राथलमकता र्दई आवश्यक स्थानहरुमा स्थानीय 
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तहसँगको समरवयमा झोलङु्गे पलु लनमाणर्का लालग आवश्यक बजेट 
पवलनयोजन गिेको छु । 

166= सवािी दघुणटना रयूनीकिर् गनण सवािी साधन पिीक्षर् केरर स्थापना 
गिी सवािी साधन पिीक्षर्  ि सवािी जाँच लनयलमत गनणको लालग 
आवश्यक पने बजेट पवलनयोजन गिेको छु । 

167= सडक पूवाणधाि लनमाणर् तथा यातायात सेवा सदुृढीकिर् तफण  रु. ७ 
अबण २९ किोड बजेट पवलनयोजन गिेको छु ।  

168= सखेुत पवमानस्थलको पवस्ताि ि स्तिोन्नलतका लालग नेपाल 
सिकािसँग साझेदािी गने गिी पवत्तीय व्यवस्थाका लालग आवश्यक 
बजेट पवलनयोजन गिेको छु । 

169= आलथणक, सामान्त्जक तथा पयणटकीय दृपष्टकोर्ले सम्भाव्य स्थानहरुमा 
ग्रालभटी िोपवे तथा केबलकािको सम्भाव्यता अध्ययन गिी क्रमशः 
कायाणरवयनका लालग आवश्यक वजेट पवलनयोजन गिेको छु । 
काललकोट कोटवाडा एयिपोटण देन्त्ख मारमा, िािा ममुाणटप ि 
वीिेररनगि लसद्धपाइला जोड्ने केबलुकाि सम्भाव्यता अध्ययन तथा 
लनमाणर्का लालग बजेटको व्यवस्था गिेको छु ।  

170= आधािभतू खानेपानी सेवामा नागरिकको सहज पहुँच सलुनन्त्ित गनण ि 
गरु्स्तिीय खानेपानी सेवाको पवस्ताि गनण लनमाणर्ाधीन क्रमागत 
आयोजनाहरुलाई उच्च प्राथलमकता र्दई सम्पन्न गरिनेछ । प्रदेश 
िाजधानी वीिेररनगि सखेुतको खानेपानी व्यवस्थापनका लालग नेपाल 
सिकाि ि स्थानीय तहसँगको साझेदािीमा सखेुत उपत्यका वहृद् 
खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लालग आवश्यक बजेट पवलनयोजन 
गिेको छु । 

171= नेपाल सिकाि ि स्थानीय तहसँगको सहकायणमा खानेपानी समस्या 
भएका न्त्जल्ला सदिमकुाम ि स्थानीय तहका केररमा स्वच्छ तथा 
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सिुन्त्क्षत खानेपानी उपलब्ध गिाउन खानेपानी आयोजनाका लालग 
आवश्यक बजेट पवलनयोजन गिेको छु । 

172= खानेपानीको सपुवधा नभएका सावणजलनक पवद्यालयहरु पपहचान गिी 
खानेपानी सपुवधा परु् याउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गिेको छु । 

173= प्रदेशलभि िहेका साना शहि तथा आलथणक केररहरुमा सिुन्त्क्षत तथा 
स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गिाउन खानेपानी प्रर्ालीहरुको 
सदुृढीकिर् तथा स्तिोन्नलतको कायणक्रम अगालड बढाइनेछ । नेपाल 
सिकाि ि स्थानीय तहसँगको सहकायण ि समरवयमा सबै स्थानीय 
तहमा एक घि एक धािा अलभयान सञ्चालनका लालग आवश्यक 
बजेट पवलनयोजन गिेको छु । 

174= शहिी क्षेिमा आधािभतू सिसफाईको र्दगो व्यवस्थापनका लालग 
स्थानीय तहसँगको सहकायणमा ढल व्यवस्थापन तथा फोहोिमैला 
व्यवस्थापन गरिनेछ । 

175= ममणत सम्भािको अभावमा सञ्चालनमा निहेका ि पवपद्का कािर् 
अवरुद्ध भएका खानेपानी आयोजनाहरुको ममणत सम्भाि गिी लनयलमत 
सञ्चालनको व्यवस्था गरिनेछ ।  

176= खानेपानी तथा सिसफाई सम्बरधी कायणक्रमको लालग रु १ अबण ७९ 
किोड बजेट पवलनयोजन गिेको छु । 

177= नेपाल सिकािको सहकायणमा २० मेगावाटसम्मका साना जलपवद्यतु 
आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन तथा पवस्ततृ लडजाइन गिी 
कायाणरवयन गरिनेछ । कर्ाणली प्रदेशमा जलपवद्यतुको पवकास गनण 
पवद्यतु पवकास कम्पनी स्थापना गिी कायण अगालड बढाउन आवश्यक 
बजेट पवलनयोजन गिेको छु । भेिी बबई आयोजनाको बाँधस्थलमा 
बन्ने जलपवद्यतु आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गिी लनमाणर् कायण 
अगालड बढाइनेछ । 
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178= नेपाल सिकािसँगको सहकायणमा जनताको जलपवद्यतु कायणक्रम 
अरतगणत लनमाणर् हनेु फुकोट कर्ाणली ि जगदलु्ला अधणजलाशययकु्त 
जलपवद्यतु आयोजना एवं भेिी बबई बहउुद्दशे्यीय आयोजनामा प्रदेश 
सिकािको तफण बाट शेयि लगानी गने व्यवस्था लमलाएको छु । 
साथै जाजिकोट न्त्जल्लाको ताससगुाड जलपवद्यतु आयोजना लनमाणर्मा 
शेयि लगानी गनणका लालग पवत्तीय व्यवस्था तफण  आवश्यक बजेट 
पवलनयोजन गिेको छु । 

179= सम्पूर्ण कर्ाणलीबासीलाई उज्यालो प्रदान गनण पवद्यतु सेवा नपगेुका 
स्थानहरुमा ग्रामीर् पवद्यतुीकिर् तथा सौयण, वाय,ु वायोग्यास जस्ता 
बैकन्त्ल्पक उजाण ि लघ ु जलपवद्यतु सेवा उपलब्ध गिाउन कर्ाणली 
उज्यालो कायणक्रम लनिरतिताका लालग आवश्यक बजेट पवलनयोजन 
गिेको छु । 

180= स्थानीय सिकािको स्वालमत्वमा एक मेगावाट भरदा िूला आयोजना 
लनमाणर् गिी उत्पादन, िोजगािी तथा ग्रामीर् पवद्यतुीकिर्मा योगदान 
परु् याउने स्थानीय तहलाई अनदुानको व्यवस्था गिेको छु । 

181= ऊजाण पवकास एवम ् ग्रामीर् पवद्यलुतकिर्का लालग रु. ४२ किोड 
३१ लाख िकम पवलनयोजन गिेको छु । 

182= प्रदेशलभिका कृपर्योग्य उब्जाउ जलमनमा नवीन प्रपवलधको 
माध्यमवाट लसंचाई सपुवधा पवस्ताि गनण साना, मझौला तथा  िूला  
लसंचाइ आयोजना पपहचान ि कायाणरवयन गनणका लालग आवश्यक 
बजेट पवलनयोजन गिेको छु । 

183= कर्ाणली, भेिी वेलसन ि शािदा लगायतका पवलभन्न नदी पकनािमा 
िहेका टािहरुमा लसंचाइ सपुवधा पवस्ताि गनण टाि लसंचाई आयोजना 
स्थापना गिी टािहरुमा लसंचाई सपुवधाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा 
लनमाणर् कायण अगालड बढाइनेछ । यसबाट सु् खा जलमन भएका 
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टािहरु हरियालीमा रुपारतरित हनेु ि कर्ाणली प्रदेशको खाद्य 
उत्पादन वपृद्धमा िूलो योगदान पगु्नेछ । यसका लालग रु ८ किोड 
बजेट पवलनयोजन गिेको छु। 

184= बाढी तथा पपहिोबाट जोन्त्खमयकु्त बस्तीहरु पपहचान गिी संिक्षर् गनण 
जल उत्पन्न प्रकोप लनयरिर् कायणक्रम सञ्चालनलाई लनिरतिता 
र्दएको छु । 

185= लसंचाई तथा नदी लनयरिर् कायणको लालग रु. ६८ किोड ७४ लाख 
बजेट पवलनयोजन गिेको छु । 

186= आधािभतू पूवाणधाि ि सपुवधासपहतको व्यवन्त्स्थत शहिी पवकासलाई 
प्राथलमकता र्दइनेछ । साना नयाँ शहि ि बस्ती पवकासका 
कायणक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेशलभि एक न्त्जल्ला एक आलथणक 
शहि पवकासको लालग सम्भाव्यता अध्ययन ि कायाणरवयन गनण 
आवश्यक बजेट पवलनयोजन गिेको छु ।  

187= पवपन्नको घि कायणक्रम अरतगणत पवपन्न वगण, दललत, पवपद् प्रभापवत ि 
छरिएको एवं जोन्त्खमयकु्त बन्त्स्तलाई मध्यनजि गिी एकीकृत बस्ती 
पवकास कायणक्रमलाई लनिरतिता र्दन आवश्यक बजेट पवलनयोजन 
गिेको छु । 

188= नेपाल सिकािको सहकायणमा दललत, पवपन्न ि लसमारतकृत तथा 
अल्पसं्यक समदुायको आवास लनमाणर्मा सहयोग गनण जनता आवास 
कायणक्रमलाई लनिरतिता र्दइनेछ ।  

189= प्रदेश िाजधानी सखेुतमा नागरिक अलतलथ सेवा गहृको पूवाणधाि 
लनमाणर्का लालग वीिेररनगि नगिपाललकासँग साझेदािी एवं समरवय 
गरिनेछ । 

190= शहिी पूवाणधाि ि बस्ती पवकास कायणक्रमको लालग रु. ४० किोड 
बजेट पवलनयोजन गिेको छु ।  
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माननीय सभामखु महोदय, 

191= नेपालको संपवधानमा व्यवस्था भएबमोन्त्जम प्रदेशको एकल अलधकाि 
ि साझा अलधकािको प्रयोगका सम्बरधमा आवश्यक थप कानूनहरु 
तजुणमा गरिनेछ । 

192= शान्त्रत सिुक्षाको भिपदो व्यवस्थाका लालग प्रदेश प्रहिी सम्बरधी 
कानून लनमाणर् गिी प्रदेश प्रहिी गिन गरिनेछ ।  

193= प्रदेश प्रहिीको व्यावसापयकता ि दक्षता पवकास गनण आवश्यक 
कायणहरु अगालड बढाइनेछ । रुकुमको चौिजहािीमा प्रदेश प्रहिी 
ताललम केररको पूवाणधाि लनमाणर्लाई लतव्रता र्दइ व्यवस्थापन गरिनेछ 
।   

194= पवपन्न ि पहंसा पीलडत व्यन्त्क्तको रयायमा पहुँच कायम गनण 
उनीहरुका लालग लनशलु्क कानूनी सहायता प्रदान गनण आवश्यक 
व्यवस्था गरिनेछ । 

195= जनआरदोलन, जनयदु्ध ि प्रदेश प्रालप्तका आरदोलनमा अमूल्य जीवन 
उत्सगण गने शहीद परिवाि, वेपत्ता पारिएका व्यन्त्क्तका परिवािका 
सदस्यहरु तथा पवस्थापपतलाई पवलभन्न जीवनोपयोगी सीप प्रदान गनण 
ताललम तथा न्त्जपवकोपाजणनका लालग आयआजणन कायणक्रमहरु सञ्चालन 
गरिनेछ । 

196= जनआरदोलन, जनयदु्ध ि प्रदेश प्रालप्तका लालग भएका संघर्णहरुमा 
आफ्ना सरतान गमुाएका अलभभावकहरुलाई िाहत स्वरुप शहीदका 
बवुा आमालाई पपहलो हकालधकाि हनेुगिी प्रलत परिवाि मालसक दईु 
हजाि रुपैयाका दिले जीवन लनवाणह तथा और्लधउपचाि सहायता 
प्रदान गने व्यवस्था लमलाएको छु । 

197= जनआरदोलन, जनयदु्ध ि प्रदेश प्रालप्तका आरदोलनमा घाइते अपाङ्ग 
भएका व्यन्त्क्तहरुलाई पलन अलधकतम मालसक रु दईु हजाि जीवन 
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लनवाणह भत्ता उपलब्ध गिाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गिेको छु 
। 

198= गम्भीि प्रकृलतका सहािापवहीन घाइते तथा अपाङ्गहरुको आश्रय, 

लालनपालन ि उपचाि व्यवस्थाका लालग घाइते योद्धा पनुस्थाणपना 
केरर सञ्चालनका लालग आवश्यक िकम पवलनयोजन गिेको छु । 

199= घाइते योद्धाहरुको उपचािको लालग आवश्यक िकम पवलनयोजन 
गिेको छु । 

200= शहीदहरुको सम्झना ि सम्मानका लालग तत्सम्बरधी प्रमार् वस्त ुि 
दस्तावेजको संग्रह सपहतको शपहद प्रलतष्ठान तथा शान्त्रत पाकण हरु 
लनमाणर् कायण अन्त्घ बढाइनेछ । 

201= नेपाल सिकािसँगको समरवयमा कािागािमा िहेका कैदी बरदीहरुको 
सीप पवकास ि आयआजणनका कायणक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । 

202= मानव अलधकािको पवश्वव्यापी मारयता बमोन्त्जम मानव अलधकािको 
पालना, सम्मान ि सम्वद्धणनका लालग चेतनामूलक तथा क्षमता 
पवकास सम्बरधी पवलभन्न कायणक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । 

203= प्रेस तथा अलभव्यन्त्क्त स्वतरिता एवं सूचनाको हकको कायाणरवयन ि 
सञ्चािक्षेिको व्यवसापयक पवकासका लालग आमसञ्चाि प्रलतष्ठान 
स्थापना गनण आवश्यक बजेट पवलनयोजन गिेको छु । 

204= सञ्चािकमीहरुको स्वास््य सिुक्षा तथा क्षमता पवकासका लालग 
पिकाि स्वास््य वीमा ि छािवनृ्त्त्त कायणक्रमलाई लनिरतिता र्दएको 
छु । साथै, पिकाि कल्यार् कोर्को लालग आवश्यक िकम 
पवलनयोजन गिेको छु । 

205= लोककल्यार्कािी सूचना ि पवज्ञापन प्रदेश लभिका िेलडयो तथा अरय 
सञ्चाि माध्यमहरु माफण त प्रदेशभि प्रशािर् गने व्यवस्था लमलाइनेछ 
। लनयलमत रुपमा पिकाि भेटघाट कायणक्रममाफण त प्रदेश सिकािका 
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गलतपवलधहरुलाई पवलभन्न सञ्चािमाध्यममाफण त नागरिक समक्ष 
परु् याइनेछ ।  

206= प्रदेश सिकािका पवलभन्न लनकायहरुबाट प्रदान गरिने सेवाहरुलाई 
प्रपवलधमैिी बनाउन लडन्त्जटल कर्ाणली गरुुयोजना तजुणमा गिी 
कायाणरवयनमा ल्याइनेछ । सिकािी काम कािवाहीलाई क्रमशः 
कागजपवहीन बनाउँदै ललगनेछ । 

 माननीय सभामखु महोदय, 

207= नेपाल सिकाि ि स्थानीय तहसँगको सहकायणमा पवपद् 
व्यवस्थापनलाई प्रभावकािी बनाइनेछ । पवलभन्न स्थानहरुको पवपद् 
जोन्त्खम नससाङ्कन गिी सम्बन्त्रधत स्थानीय तह ि पवकास साझेदाि 
संस्थाहरुसँगको सहकायणमा पवपद् जोन्त्खम व्यवस्थापन योजना तजुणमा 
तथा कायाणरवयन गरिनेछ । बाढी सम्भाव्य स्थानहरुमा पूवण सूचना 
प्रर्ाली जडान गनण पवकास साझेदाि संस्थाहरुसँग सहकायण गरिनेछ 
। 

208= पवपद् जोन्त्खमका पहसाबले जोन्त्खमयकु्त बस्तीहरुको पपहचान गिी 
त्यस्ता वस्तीहरुलाई सिुन्त्क्षत स्थानमा सानणका लालग वस्ती पवकास 
कायणक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

209= स्थानीय तहसँगको साझेदािीमा स्वःवपृद्ध प्रर्ालीमा आधारित पवपद् 
व्यवस्थापन कोर् स्थापना गिी सो माफण त तत्काल िाहत उपलब्ध 
गिाउन परिचालन गरिनेछ । पवपद् जोन्त्खम रयूनीकिर्का लालग 
सम्पूर्ण कर्ाणलीबासी समेपटने गिी सामूपहक पवपद् दघुणटना वीमा 
कायणक्रमलाई लनिरतिता र्दएको छु । 
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210= बाढी पपहिोका घटनामा पिी घिवािपवहीन परिवािहरुलाई सिुन्त्क्षत 
स्थानमा आवास लनमाणर् गनण सहयोग गनण आवश्यक िकम 
पवलनयोजन गिेको छु । 

211= पवलभन्न पवपद्का घटनामा िाहत सहयोग उपलब्ध गिाउन प्रदेश 
पवपद् व्यवस्थापन कोर्मा आवश्यक िकम जम्मा गने व्यवस्था 
लमलाएको छु । 

 

माननीय सभामखु महोदय, 

212= प्रदेश सिकािका काम कािवाहीहरुमा नागरिकको लनिरति चासो 
वढाइ पषृ्ठपोर्र् प्राप्त गिी जनअपेक्षा बमोन्त्जम प्रभावकािी पवकास ि 
सेवा प्रदान गनण हाम्मा कुडा हाम्मा मु् यमरिी कायणक्रमलाई थप 
प्रभावकािी बनाइनेछ । 

213= प्रदेश लनजामती सेवा सम्बरधी कानून तजुणमा गिी सावणजलनक सेवा 
प्रवाहलाई अनमुानयोग्य पािदशी ि पवश्वसनीय बनाइनेछ । प्रदेश 
लोक सेवा आयोग माफण त रिक्त पदहरुमा पदपूलतण प्रपक्रया अगालड 
बढाइनेछ । 

214= सावणजलनक प्रशासनमा नयाँ प्रपवलधको प्रयोगलाई बढावा र्दन पवद्यतुीय 
सशुासन गरुुयोजना तजुणमा गिी कायाणरवयनमा ल्याइनेछ । 
स्वचाललत कायणप्रर्ाली अवलम्बन गिी क्रमशः अनलाइन माध्यमबाट 
सेवा प्रदान गनण आवश्यक पूवाणधाि तयाि गरिनेछ ।  

215= पवकासका पक्रयाकलापमा पािदशीता ि सशुासन सलुनन्त्ित गिी 
नागरिकको अपनत्व बढाउन िकम पहनालमना हनु नर्दन ि लनमाणर् 
कायणमा गरु्स्ति कायम गनण परियोजना सूचना पाटी सावणजलनक 
सनुवुाइ ि जनलेखा पिीक्षर् माफण त पवकास लनमाणर्को सम्पूर्ण 
पवविर् सावणजलनक गने व्यवस्था लमलाइनेछ । 
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216= सिकािको कायणसम्पादनलाई नलतजासँग आवद्ध गिाउन मु् यमरिी ि 
मरिी, मरिी ि सन्त्चव, सन्त्चव ि कायाणलय प्रमखु एवं आयोजना 
प्रमखुसँग सूचकमा आधारित कायणसम्पादन सम्झौता गरिनेछ । 

217= कर्ाणली प्रदेशलाई कायणथलो बनाई उत्कृष्ट कायणसम्पादन गने 
िाष्ट्रसेवक कमणचािीलाई कर्ाणली सेवा पिुस्कािबाट पिुस्कृत गरिनेछ 
। 

218= कर्ाणली प्रदेश सिकािले कमणचािीलाई र्ददै आएको प्रोत्साहन 
भत्तालाई कायमै िाखेको छु । 

219= प्रशासलनक खचण तथा कायणक्रम कायाणरवयन मागणदशणन तयाि गिी 
प्रशासलनक खचणलाई रयूनतम सीमामा िान्त्खनेछ । अत्यावश्यक 
वाहेक थप आलथणक दापयत्व थपपनेगिी नयाँ कायाणलयहरु स्थापना 
गरिनेछैन । स्रोतको संकुचनलाई मध्यनजि गिी कायाणलय सञ्चालन 
तफण का अत्यावश्यक वाहेकका अरय न्त्शिोभाि खचणमा उल्लेखनीय 
रुपमा कटौती गरिएको छ । 

 

माननीय सभामखु महोदय, 

220= सावणजलनक स्रोतको सदपुयोग, लमतव्यपयता, प्रभावकािी खरिद 
व्यवस्थापन ि पवत्तीय अनशुासन कायम गिी समग्र पवत्तीय 
सशुासनमा जोड र्दइनेछ । 

221= प्रदेश सिकािका लनकायहरुबाट सालबसाली खरिद हनेु वस्त ु तथा 
सेवा प्रालप्तलाई प्रलतस्पधी, पािदशी, लमतव्ययी ि प्रदेश अनकुुल 
बनाउन सेवाप्रदायकले प्रस्ताव गने दििेटलाई पवद्यतुीय पोटणलमा 
प्रपवपष्ट गने सूचना व्यवस्थापन प्रर्ाली पवकास गिी सञ्चालनमा 
ल्याइनेछ । 
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222= पवत्तीय अनशुासनलाई प्रभावकािी बनाइ संस्थागत गनण प्रदेश 
सिकािका लनकायहरुको लेखापिीक्षर् हुँदा कायम हनेु आरतरिक 
तथा अन्त्रतम बेरुज ुिकमलाई पवद्यतुीय लगत िाख्न आवश्यक सूचना 
व्यवस्थापन प्रर्ाली सञ्चालनमा ल्याइनेछ । 

 

माननीय सभामखु महोदय, 

अब म नेपाल सिकािबाट प्राप्त हनेु स्रोत एवं पवलनयोजन ि स्थानीय तहमा हनेु 
अरतिसिकािी पवत्त हस्तारतिर् सम्बरधी पवविर् प्रस्ततु गदणछुः 
223= संघीय सिकािबाट पवत्तीय समालनकिर् अनदुान वापत रु १० अबण 

१४ किोड २१ लाख, िाजस्व बाँडफाँड तफण  ७ अबण ४४ किोड 
७७ लाख, सशतण अनदुान वापत रु ३ अबण ९८ किोड ७७ लाख, 
समपिुक अनदुान वापत रु ८१ किोड ३५ लाख तथा पवशेर् 
अनदुानतफण  ६१ किोड ३० लाख बजेट सीमा प्राप्त भएको छ । 

224= आरतरिक स्रोतको साँघिुो दायिा ि संघबाट प्राप्त हनेु स्रोतमा 
संकुचन भए पलन संघीयताको ममण अनरुुप प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई 
हनेु पवत्त हस्तारतिर्मा वपृद्ध गिेको छु । 

225= िापष्ट्रय प्राकृलतक स्रोत तथा पवत्त आयोगको लसफारिसमा स्थानीय 
तहलाई अरतिसिकािी पवत्त हस्तारतिर्को माध्यमबाट पवत्तीय 
समालनकिर् अनदुान तफण  रु ८० किोड हस्तारतिर् गरिनेछ । 
आयोगबाट तोपकएको मापदण्डको आधािमा िाजस्व वाँडफाँड गिी 
स्थानीय तहमा उपलब्ध हनेु व्यवस्था लमलाएको छु । 

226= स्थानीय तहबाट कायाणरवयन हनेु कायणक्रमका लालग सशतण 
अनदुानतफण  रु. १ अबण २९ किोड ९९ लाख बजेट हस्तारतिर् हनेु 
व्यवस्था लमलाएको छु। 
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227= प्रदेश सिकािबाट स्थानीय तहको लसफारिशमा छनौट गरिएका तथा 
दवैु तहको सहलगानीमा स्थानीय तहबाट कायाणरवयन हनेु 
कायणक्रममा समपूिक अनदुानतफण  रु॰ १ अबण िकम हस्तारतिर् हनेु 
व्यवस्था लमलाएको छु। 

228= सामान्त्जक ि आलथणक परिसूचकमा पछालड पिेका क्षिेको उत्थान गनण 
स्वास््य, न्त्शक्षा, खानेपानी सिसफाई, खाद्य सिुक्षा ि उद्यमशीलता 
पवकास समेतका कायणक्रममा लगानी गनण पवशेर् अनदुान अरतगणत रु. 
३० किोड स्थानीय तहमा हस्तारतिर् हनेु व्यवस्था गिेको छु। 
यसिी प्रदेश सिकािबाट स्थानीय तहमा कूल ३ अबण ३९ किोड 
९९ लाख िकम हस्तारतिर् हनेु व्यवस्था लमलाएको छु । 

 

माननीय सभामखु महोदय, 

 

229= समदृ्ध कर्ाणली, सखुािी कर्ाणलीबासी कर्ाणली प्रदेशको दीघणकालीन 
सोचलाई साकाि पानण प्रदेश महत्वका िूला उच्च प्रलतफल र्दने ि 
आलथणक वृपद्धमा योगदान र्दने आयोजनामा लगानी गरिनेछ । 

230=  प्रदेशको समपृद्धमा टेवा पयुाणउने एवं उच्च प्रलतफल र्दने फुकोट 
कर्ाणली, जगदलु्ला जलपवद्यतु आयोजना, ताससगुाड जलपवद्यतु 
आयोजना ि भेिी बबई डाइभसणन आयोजनामा प्रदेश सिकािको शेयि 
लगानीका लालग पवत्तीय व्यवस्थातफण  रु ५० किोड पवलनयोजन 
गिेको छु । 

231= प्रदेश सिकािको प्राथलमकता प्राप्त िूला आयोजना ि कायणक्रममा 
माि संघीय सिकािको समरवयमा वैदेन्त्शक सहायता परिचालन 
गरिनेछ।  
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232= प्रदेशको पवकास ि उन्नलतको लालग स्वदेशी तथा पवदेशी लनजी 
क्षेिलाई आकर्णर् गनण आवश्यक नीलतगत, काननुी ि संस्थागत 
व्यवस्था गिी लगानीमैिी वाताविर् तयाि गरिनेछ। प्रदेश महत्वका 
उच्च प्रलतफल र्दने िूला आयोजना पपहचान गिी ती आयोजनामा 
स्वदेशी लनजी तथा वैदेन्त्शक लगानी आकर्णर् गनण उपयकु्त समयमा 
लगानी सम्मेलन आयोजना गरिनेछ ।  

233= लनजी, सहकािी, सामदुापयक वा गैिसिकािी क्षेिबाट सञ्चालन हनेु 
प्रदेश महत्वका उद्योग ि आयोजनाहरुमा आयोजना स्थलसम्मको 
पहुँच मागण, पवद्यतु ि खानेपानी लगायतका पूवाणधाि लनमाणर्, सो का 
लालग गनुणपने सहयोग समरवय ि शान्त्रत सिुक्षाको भिपदो व्यवस्था 
लमलाइनेछ । 

234= आरतरिक तथा बाह्य लगानी आकपर्णत गिी लछटो प्रलतफल प्राप्त हनेु, 
उत्पादन वपृद्धमा सघाउ पगु्ने, िोजगािमूलक ि स्थानीय कच्चा 
पदाथणमा आधारित आयोजनालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। 

235= पवकास साझेदाि गैिसिकािी संस्थालाई न्त्शक्षा, स्वास््य, आयआजणन, 
न्त्जपवकोपाजणन ि स्थानीय उत्पादन वपृद्धका पक्रयाकलापमा परिचालन 
गरिनेछ। 

 

माननीय सभामखु महोदय, 

236= कर्ाणली प्रदेशको समग्र पवकासका लालग तयाि गरिएको प्रथम 
पञ्चवर्ीय योजना बमोन्त्जमका प्राथलमकतामा बजेट तथा कायणक्रम 
केन्त्ररत गरिनेछ। 

237= पञ्चवर्ीय योजनाको प्राथलमकता बमोन्त्जम पवलभन्न क्षेिका आयोजना 
पपहचान गिी परियोजना बैंक तयाि गरिनेछ। ती आयोजनामा लनजी 
क्षेि, सहकािी ि गैिसिकािी क्षेिले लगानी जटुाइ आयोजना लनमाणर् 
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गनण अग्रसि भएमा प्रदेश सिकािको तफण बाट आवश्यक प्रोत्साहन 
तथा सहकायण गरिनेछ ।  

238= प्रदेशमा पवकासको भौगोललक सरतलुन ि मध्यमकालीन खचण 
संिचनामा आधारित भई बजेट पवलनयोजन गरिनेछ। क्षेिगत 
प्राथलमकतामा आधारित सम्बन्त्रधत मरिालयले तयाि गिेको 
आयोजनाहरुको सूचीका आधािमा सम्भाव्यता अध्ययन गिी 
आवश्यकता ि प्राथलमकताका आधािमा मापदण्ड बनाई कायाणरवयन 
गदै ललगनेछ। 

239= कर्ाणली प्रदेश समरवय परिर्द्, कर्ाणली पवकास परिर्द् लगायतका 
संिचनाहरूलाई थप सपक्रय बनाउँदै पवलभन्न तहका 
जनप्रलतलनलधसँगको समरवय ि सहकायणमा योजना तजुणमा ि 
कायाणरवयन गने प्रर्ालीको पवकास गरिनेछ।  

240= सावणजलनक खचणलाई व्यवन्त्स्थत ि प्राथलमकतामा आधारित बनाउन 
पवत्तीय उत्तिदापयत्व सम्बरधी ऐन तजुणमा गिी बजेट पवलनयोजन, खचण 
ि प्रलतवेदनको स्वचाललत प्रर्ाली पवकास गरिनेछ।  

241= संघीय काननुसँग सामञ्जस्य कायम हनेुगिी सावणजलनक खरिद 
प्रकृयालाई सिल, समय सापेक्ष ि परिर्ाममखुी बनाउन आवश्यक 
संयरि ि पद्धलतको पवकास गरिनेछ। 

242= प्रदेश सिकािबाट सञ्चालन हनेु आयोजनामा जनप्रलतलनलध, लनजका 
परिवािजन, लनमाणर् व्यवसायीको इजाजत प्राप्त व्यन्त्क्त ि िाष्ट्रसेवक 
न्त्शक्षक वा कमणचािी उपभोक्ता सलमलतमा बस्न नपाउने गिी 
कायणपवलध लनमाणर् गरिनेछ। 

243= बजेट कायाणरवयनलाई लछटो, सहज ि प्रभावकािी बनाउन प्रदेश 
मरिालयगत बजेट सूचना प्रर्ाली (PLMBIS) मा प्रपवष्ट भएको 
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चौमालसक पवभाजनका आधािमा कायणक्रम सञ्चालन ि बजेट खचणगनण 
पवलनयोजन ऐनबाटै अन्त््तयािी प्राप्तहनेु व्यवस्था लमलाएको छु। 

244= प्रलतफलयकु्त एवं प्राथलमकतापूर्ण पवशेर् परियोजनाहरू पपहचान गिी 
लतव्रताका साथ कायाणरवयन गने ि अनगुमन मूल्याङ्कनमाफण त प्रगलत 
ट्रयापकङ् गनण स्वचाललत पद्धलतको पवकास गरिनेछ।  

245= प्रदेश सिकािको नीलत तथा कायणक्रम तजुणमा, बजेट लनमाणर्, 
कायाणरवयन, अनगुमन ि मूल्याङ्कनमा जनप्रलतलनलधको भलूमका ि 
सहभालगता अलभवृपद्ध गरिनेछ । स्थानीयस्तिमै पवकास आयोजनाको 
प्रभावकािी अनगुमनका लालग न्त्जल्ला समरवय सलमलतलाई पक्रयाशील 
हनु अनगुमन पिामशण ि प्रपवलधमा आवश्यक सहयोग गरिनेछ।  

246= आयोजना कायाणरवयन समयमै शरुु गिी तोपकएको समयमा पूिा गनण 
पवस्ततृ अध्ययन गनुणपने बहवुर्ीय वाहेकका आयोजनाको प्रथम 
चौमालसकलभि िेक्का/टेण्डि सूचना गरिससने व्यवस्था लमलाइनेछ। 
अनदुान तथा साझेदािीमा हनेु सहयोगका लालग दोश्रो चौमालसकलभि 
सम्झौता गरिससनपुने ि बैशाख मसारतलभि अनदुान वा साझेदािी 
सहयोग उपलब्ध गिाइससने व्यवस्था लमलाइनेछ। 

247= कर्ाणली प्रदेश योजना आयोगलाई सूचकमा आधारित आयोजना 
अनगुमन तथा मूल्याङ्कनको कायणमा सपक्रय बनाइनेछ । प्रदेश 
सिकािबाट सञ्चाललत आयोजनाको सहजीकिर् एवं अनगुमन गनण 
उच्चस्तिीय संयरि गिन गिी पक्रयाशील बनाइनेछ। 

 

माननीय सभामखु महोदय,  

अब मालथ उल्लेन्त्खत नीलत तथा कायणक्रम कायाणरवयनका लालग बजेट पवलनयोजन 
ि स्रोत व्यवस्थापनको अनमुान प्रस्ततु गदणछु। 
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248= आगामी आलथणक वर्णमा प्रस्ताव गरिएका कायणक्रम तथा आयोजना 
कायाणरवयन गनण रु. 3६ अबण ५४ किोड ६६ लाख ३६ हजाि 
पवलनयोजन गिेको छु। कूल पवलनयोजन मध्ये पूजँीगत खचण रु. २१ 
अबण ६५ किोड ३९ लाख १३ हजाि अथाणत ५९ प्रलतशत, चाल ु
खचण रु. ११ अबण ४९ किोड २७ लाख ७० हजाि अथाणत ३१ 
प्रलतशत ि पवत्तीय हस्तारतिर् तफण   रु. ३ अबण ३९ किोड ९९ 
लाख ५३ हजाि अथाणत १० प्रलतशत िकम पवलनयोजन गिेको छु।  

249= आगामी आलथणक वर्णको लालग अनमुान गरिएको खचण व्यहोने स्रोत 
मध्ये आरतरिक िाजस्वबाट रु ६० किोड, चाल ुआलथणक वर्णको खचण 
नभई बाँकी िहन जाने अनमुालनत िकम रु.१२ अबण ९२ किोड 
१६ लाख ८१ हजाि, संघीय सिकािबाट िाजस्व बाँडफाँड वापत 
प्राप्त हनु आएको िकम रु. ७ अबण ४४ किोड ७७ लाख, पवत्तीय 
समानीकिर् अनदुानबाट प्राप्त हनु आएको रु १०  अबण १४ किोड 
२१ लाख ि सशतण अनदुानबाट रु ३ अबण ९८ किोड ७७ लाख 
परिचालन गरिनेछ। त्यसैगिी नेपाल सिकािबाट प्राप्त हनेु समपूिक 
अनदुान वापत रु ८१ किोड ३५  लाख  ि पवशेर् अनदुान वापत रु 
६१ किोड ३० लाख  प्राप्त हनेु अनमुान गरिएको छ। साथै 
वैदेन्त्शक सहायताबाट सञ्चाललत हनेु कायणक्रम तथा आयोजना 
कायाणरवयनको लालग रु २ किोड ९ लाख ५५ हजाि स्रोत 
परिचालन हनेुछ।  

250=  आलथणक वर्ण २०७६/7७ को यथाथण खचण  ,आलथणक वर्ण 
२०७७/7८ को संशोलधत अनमुान ि आलथणक वर्ण २०७८/7९ 
को अनमुालनत आयव्ययको पवविर् अनसूुचीमा उल्लेख गिेको 
छु।चाल ु आलथणक वर्णको मरिालयगत प्रगलत पवविर् आजै प्रस्ततु 
गिेको छु। 
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माननीय सभामखु महोदय, 
अब म आलथणक वर्ण २०७८/७९ को िाजस्व परिचालनको नीलत तथा कायणक्रम 
प्रस्ततु गने अनमुलत चाहरछु। 

251= पवलभन्न आयआजणन तथा िोजगािमखुी कायणक्रमका गलतपवलध लगायत 
प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप्त हनेु आरतरिक िाजस्व संकलनको दायिा 
वपृद्ध गने तथा सिलीकृत कि प्रर्ालीको पवकास गिी आरतरिक 
स्रोतको परिचालनमा जोड र्दइनेछ। िाजस्वका स्रोतहरुको पपहचान 
गिी िाजस्व संकलन प्रर्ालीलाई थप सधुाि गदै नागरिकले लतिेको 
किको सदपुयोग सलुनन्त्ित गरिनेछ।  

252= चाल ुआलथणक वर्णलभिै कोलभड १९ को पपहलो ि दोस्रो लहिबाट 
प्रभापवत आलथणक पक्रयाकलापमा लाग्ने किका दि समायोजन छुट ि 
सहलुलयत प्रदान गनण नेपाल सिकािसँग समरवय गरिनेछ।  

253= समग्र कर्ाणलीवासीको अपेक्षा ि किदाताको सपुवधालाई ध्यान र्दँदै 
आधलुनक ि प्रपवलधमैिी कि प्रशासनको पवकास गिी िाजस्व संकलन 
बपृद्ध गनेगिी आगामी आलथणक वर्णको िाजस्व नीलत तथा कायणक्रमको 
उद्देश्यहरु देहाय अनसुाि प्रस्ततु गिेको छु।  

क  कियोग्य कािोबािलाई किको दायिामा ल्याई िाजस्वको 
आधाि फिापकलो बनाउने 

ख  आलथणक पक्रयाकलापको पवस्तािमा सहयोग पगु्नेगिी कि 
प्रर्ालीलाई लगानीमैिी बनाई उत्पादनमूलक उद्योग तथा 
व्यवसायको प्रवद्धणन गने  

ग  किको संिचना ि किका दिहरुमा समयसापेक्ष सधुाि गिी कि 
प्रर्ालीलाई थप प्रगलतशील ि समरयापयक बनाउने 
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घ  कि काननुको पालनामा जोड र्दँदै कि छली तथा चहुावट 
लनयरिर् गने 

ङ  गैिकि िाजस्वको क्षेि पवस्ताि एवं किका दिहरुलाई 
समायोजन गिी िाजस्व वपृद्ध गने  

254= प्रदेशमा किका क्षेि पपहचान गिी प्रदेश कि काननुको उपयकु्त 
व्यवस्था गने ि छरितो कि प्रशासलनक संिचनामाफण त कि तथा 
गैिकि असलुी तथा संकलन कायण प्रभावकािी ि किमैिी बनाइनेछ।  

255= कि प्रशासनको प्रभावकारिता सपहतको कायाणरवयनलाई अझ सदुृढ, 
चसु्त, छरितो ि लागत प्रभावी बनाइनेछ। प्रदेशको आफ्नै संिचना 
स्थापना नभएसम्म संघीय सिकाि तथा स्थानीय तहका 
संिचनामाफण त समरवयात्मक रुपले कि असलुी गरिनेछ।  

256= आगामी आलथणक वर्णमा यस प्रदेशमा लगाइने कि तथा शलु्कहरुको 
पवविर् आलथणक ऐनमा उल्लेख गिेको छु।  

257= कर्ाणली प्रदेशमा स्रोतको संभावना प्रदेशको िाजस्व अलधकाि ि 
अथणतरिमा यस प्रदेशबाट पगु्न ससने योगदानको अध्ययन 
अनसुरधान गरिनेछ। कि तथा गैिकि िाजस्वको दायिा पवस्तािको 
सम्भाव्यताका आधािमा दि समायोजन गदै जाने नीलत ललइनेछ।  

माननीय सभामखु महोदय,  

258= कोलभड महामािीबाट प्रभापवत हालको पवर्म परिन्त्स्थलत सामारय 
हनुासाथ बजेटको प्रभावकािी कायाणरवयनबाट चाल ुएव लनमाणर्ाधीन 
आयोजनाहरुको कायाणरवयनमा तीब्रता आउने, िर्नीलतक भौलतक 
पूवाणधािको लनमाणर् कायण अन्त्घ बढ्ने ि नागरिकको सहज 
जीवनयापनको वाताविर् तयाि हनेुछ। यसबाट आगामी आलथणक 
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वर्णमा प्रदेशमा थप आलथणक गलतपवलधहरु लनयलमत भई करिव ७ 
प्रलतशत आलथणक वपृद्ध हालसल हनेु अपेक्षा गिेको छु।  

259= बजेट तथा कायणक्रम तयािीका लालग महत्वपूर्ण मागणदशणन एवं सझुाव 
प्रदान गनुणहनेु माननीय प्रदेश प्रमखु, माननीय मु् यमरिी, प्रदेश 
सभाका माननीय सभामखु, माननीय प्रमखु प्रलतपक्ष दलका नेता तथा 
माननीय उपसभामखुप्रलत हृदयदेन्त्ख नै आभािी छु। बजेटका लसद्धारत 
ि प्राथलमकतामा छलफल गिी महत्वपूर्ण सझुाव ि मागणदशणन प्रदान 
गनुणहनेु सभाका माननीय सदस्यहरुप्रलत हार्दणक आभाि प्रकट गदणछु 
। यस क्रममा पवलभन्न माध्यमबाट सझुाव प्रदान गनुणहनेु िाजनीलतक 
दल, प्रदेश सभाका सलमलतहरु, कर्ाणली प्रदेश योजना आयोग, 
कर्ाणली प्रदेश पवज्ञ समूह, स्थानीय तहका जनप्रलतलनलध, िाष्ट्रसेवक, 
लनजी क्षेि, उद्योगी, व्यापािी, सहकािी क्षेि, नागरिक समाज, 
पवकास साझेदाि, सञ्चाि जगत लगायत सबैलाई धरयवाद ज्ञापन 
गदणछु । बजेट तजुणमाका क्रममा सबैबाट प्राप्त भएको सहयोग बजेट 
कायाणरवयनको क्रममा समेत लनिरति िहने अपेक्षा गिेको छु ।  

260= अरत्यमा, आज प्रस्ततु गरिएको आगामी आलथणक वर्ण २०७८/७९ 
को बजेटको प्रभावकािी कायाणरवयनबाट कोलभड १९ महामािी ि 
सम्भापवत खाद्य संकटबाट कर्ाणलीवासीको जीवन िक्षा, श्रममूलक 
िोजगािीका अवसि लसजणना, उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वपृद्ध, 
जीवनोपयोगी न्त्शक्षाको उत्थान, र्दगो पूवाणधाि पवकास, शान्त्रत सिुक्षा, 
सशुासन ि सेवा प्रवाहमा सधुाि भई न्त्शलथल बनेका आलथणक गलतपवलध 
ि पवकास लनमाणर्का कायणहरुमा गलतशीलता आइ नागरिकको 
अलधकतम पहत सलुनन्त्ित हनेु पवश्वास ललएको छु।  

धरयवाद !!!  


